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การไดเงินสดมานั้น บางคนอาจไดมาจากการนําส่ิงผิดกฎหมายนําไปเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีไดมา
จากการกระทําความผิดและอาศัยสถาบันการเงินเปนศูนยกลางในการผานเงินสกปรกเหลานั้น และ
ดวยการสื่อสาร การคมนาคม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหการฟอกเงินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายทํา
ไดสะดวกยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาพบวา สถาบันการเงินเปนศูนยกลางของผูกระทําความผิดใชเปนแหลงใน
การฟอกเงินมากท่ีสุด โดยอาจนําจํานวนเงินท่ีผิดกฎหมายเปนจํานวนนอยถึงจํานวนมาก นําไปโอน
ผานสถาบันการเงินเพื่อบัญชีตนเอง หรือผานบัญชีไปยังบุคคลอ่ืน และท่ีผานมายังไมมีหนวยงานใด
ไดทําการตรวจสอบถึงจํานวนเงินท่ีผานมายังสถาบันการเงิน หรือการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ควร
รายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ควรมีการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีเหมาะสม แก
ผูนําเงินมาฝาก เพื่อใหผูฝากเงินไมเกิดความวิตกกังวลในการรายงานทุกคร้ังท่ีฝากเงินสถาบัน การเงิน 
และสถาบันการเงินนําสงรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดถูกตองครบถวน 
อันเปนมาตรการหนึ่งในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินสด 
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ABSTRACT 
 
 Nowadays people use cash for exchanging goods and  buying food for themselves and other. 
Cash involves in almost all of our activities. Someone has got cash by transforming illegal things to cash 
through financial institutions. Moreover, telecommunication and high technology make transforming 
illegal cash easier. 
 Financial institutions have been found to be the most intermediate source for transforming 
illegal cash. People bring a lot of amount to a little amount of money to transfer to their accounts or to 
others' accounts at financial institutions. None of organization has checked the amount of money that 
transfer to and from financial institutions. Moreover, they never set up the minimum amount of money 
that they should report to Anti-Money Laundering Office. 
 There are a few ways to solve these problems. First they should set up the minimum amount 
of money for depositing to reduce the depositors' worry. 
 The last one is financial institutions should report to Anti-Money Laundering Office 
correctly. This is the key factor for study. 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย  โลกไรพรมแดน  ทําใหการส่ือสารเปนไปไดรวดเร็ว  การซ้ือขายสินคาตางๆ  ทําไดสะดวก

งายข้ึน เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปในทางที่กาวหนามากยิ่งข้ึน มีการลงทุน      

ทั้งภายในและจากตางประเทศ จํานวนอาชญากรรมก็เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ มีการจัดองคกรที่สลับ     

ซับซอน  และอาศัยธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหนาเพื่อปกปดการกระทําความผิด และไดมาซึ่งเงินจํานวน

มากมายโดยเปลี่ยนสภาพหรือฟอกดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหดูวาไดมาโดยถูกกฎหมาย โดยใชระบบ

สถาบันการเงินและสถาบันทางการธุรกิจในทางการโอนเงิน  หรือฝากเงินผานสถาบันการเงิน โดยที่

สถาบันการเงินไมไดมีการตรวจสอบถึงแหลงที่มาของเงิน หรือทราบขอมูลของการทําธุรกรรมที่ไดเงิน

เหลานั้นมาฝากไวกับสถาบันการเงินของตน ทําใหยากตอการติดตามการเคล่ือนยายของเงินสด   

หากเกิดปญหาข้ึนผูที่ไมไดกระทําความผิดและอางถึงเงินฝากที่สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน      

ไมสามารถใหความรวมมือหรือแจงถึงการทําธุรกรรมของลูกคาของตนได เพื่อใหทราบถึงการ   

เคล่ือนยายของเงินสด การจะใหรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดใหไดผลนั้น ควรลดจํานวน

เงินข้ันสูงกอนแลวลงมือปฏิบัติ เพื่อสถาบันการเงินจะไดทราบถึงปญหาที่อาจเกิดข้ึน 

  
ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน(Deposit – Taking Institutions) 
 

 เนื่องจากนักฟอกเงินมีความจําเปนอยางยิ่งในการกําจัดเงินสด สถาบันรับฝากเงิน จึงเปน

สถานที่ที่นักฟอกเงินตองเขาไปใชบริการ การตอตานการฟอกเงินจึงมีความพยายามมุงเนนไปท่ี

กระบวนการที่ผูรับฝากเงินใชในการใหบริการแกลูกคา หนึ่งในบรรดามาตรการที่ริเร่ิมในการหยุดยั้ง  

กระบวนการการฟอกเงินคือการวางแนวทางปฏิบัติใหสถาบันการเงินเหลานี้ โดยเฉพาะธนาคาร มี

หนาที่ที่สําคัญคือการบังคับใหมีการแสดงตนของลูกคา(Customer Identification) การใหเก็บรักษา

ขอมูล (Record Keeping) และการใหรายงานธุรกรรมที่ตองสงสัย (Reporting of suspicious 
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 ประเทศตางๆ ตระหนักดีถึงปญหายาเสพติดที่ตองเกี่ยวโยงไปถึงปญหาการฟอกเงิน ในป 

2531 องคการสหประชาชาติไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด

และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท(United Nations Convention Against Illicit Trafficking in 

Narcotic Drug and Psychotropic Substances,1988 หรือ Vienna Convention 1988) ซึ่ง

กําหนดใหประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกจะตองมีมาตรการในการจัดการกับการคายาเสพติด ซึ่ง

รวมทั้งบังคับใหมีกฏหมายเฉพาะกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาดวย 

เนื่องจากการฟอกเงินมีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติดวย ในระดับโลกและระดับ     

ภูมิภาค จึงไดมีอนุสัญญาและการประชุมตางๆ เพื่อกําหนดแนวทางของกฎหมายสําหรับแกไข

ปญหาดังนี้ 

1. อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ      

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 (UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFICKING IN 

NARCOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES,1988 )  

อนุสัญญานี้หรือที่เรียกกันวาอนุสัญญาเวียนนา คศ.1988 (Vienna Convention 1988) 

เปนหนึ่งในขอตกลงระหวางประเทศที่ไดชื่อวาสําคัญที่สุดในรอบ 50 ป ที่ผานมาของสหประชาชาติ

เลยทีเดียว ไมเพียงแตบังคับใหประเทศภาคีสมาชิก กําหนดใหการฟอกเงินและทรัพยสินที่ไดมาจาก

การคายาเสพติดเปนความผิดอาญาและใหมีการริบทรัพยสินเหลานี้เทานั้น อนุสัญญาน้ียังกําหนด

ถอยคําสําหรับกฎหมายอาญาใหประเทศตางๆ นําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในประเทศของตน 

และมีแนวทางรวมกันในการบังคับใชกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการรวมมือกันทันทีระหวางประเทศภาคีสมาชิกในการบังคับใช

กฎหมายทั่วโลก ในเดือนธันวาคม 1988 ขอตกลงนี้ผูกพันประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศที่ให

สัตยาบันในการนํากฎหมายอาญามาใชในการตอสูกับการฟอกเงินที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพ

ติดและใชมาตรการในการบงช้ี ติดตาม ยึดหรืออายัดเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม     

ยาเสพติดดังกลาว ปจจุบันมีประเทศที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้แลว กวา 50 ประเทศ 
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อนุสัญญาของสหประชาติฉบับนี้เปนพื้นฐานสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศใน

การตอตานการลักลอบคายาเสพติด ในประเทศยุโรปอนุสัญญาน้ีเปนเหตุผลหลักในการบรรลุขอ    

ตกลง Council of Europe Convention on Laundering search, Seizure and Confiscation of 

the Proceeds of Crime (1990) และ EC Directive and Prevention of the Use of Financial 

System for the Purpose of Money Laundering ในระดับที่กวางขวางกวานี้ทําใหมีการกอต้ัง

รูปแบบการทํางานในช่ือ FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) ซึ่งอันที่จริง

แลวขอแนะนําขอแรกใน 40 ขอ ของศูนยปฏิบัติการสากลเพื่อตอตานการฟอกเงิน (Financial Action 

Task Force-FATF) คือการใหประเทศตางๆ นําแนวทางของสัญญาเวียนนาไปปฏิบัติและให

สัตยาบันอนุสัญญานี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินของบางประเทศรับเอาบทบัญญัติใน

อนุสัญญาฉบับนี้ไปใชโดยตรง เชน ประเทศอังกฤษ 

อนุสัญญาฉบับนี้ไดกลาวไววาภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญานี้ตระหนักวาความเชื่อมโยง

ระหวางการลักลอบคายาเสพติดและการประกอบอาชญากรรมขององคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งทําลาย

ระบบเศรษฐกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนภัยตอความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งอธิปไตยของประเทศ

ตางๆ และการลักลอบคายาเสพติดเปนการกระทําผิดกฎหมายสากล กอใหเกิดรายไดมหาศาลและ

ความรํ่ารวย ทําใหองคกรอาชญากรรมขามชาติทําลายและบิดเบือนโครงสรางของรัฐบาล ธุรกิจ   

การคาและระบบการเงิน และสังคมในทุกระดับ ดังนั้น จึงตกลงกันในการลิดรอนสิทธิในทรัพยสินซ่ึง

ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติด ทั้งนี้เพื่อขจัดแรงจูงใจในการ

ประกอบอาชญากรรมดังกลาว 

 

หลักการสําคัญในอนุสัญญาเวียนนา ไดแก 

1. บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Money Laundering) อนุสัญญานี้ระบุวา หัวใจของ

ยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการอาชญากรรมยาเสพติดสมัยใหมจําเปนตองใช      

มาตรการและเคร่ืองมือที่จะตัดทอนขุมกําลังทางการเงินของกลุมอาชญากร ในการนี้ความรวมมือ

ระหวางประเทศเปนส่ิงสําคัญยิ่ง และมีความเห็นรวมกันวาการบัญญัติใหการฟอกเงินเปนความผิด

และใหมีการริบทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบเปนองคประกอบที่ขาดไมไดตามยุทธวิธีดังกลาว 

ดังนั้น ขอผูกพันประการหนึ่งที่สมาชิกซ่ึงจะใหสัตยาบันแกอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ.1988 

ได คือ ประเทศนั้นๆ ตองมีกฎหมายภายในบัญญัติใหการกระทําการตางๆ เกี่ยวกับการ  ลักลอบคา

ยาเสพติดที่มีผลกระทบที่สําคัญระหวางประเทศเปนความผิดอาญา ไดแก การผลิตและการใชยา
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(1) การเปลี่ยนสภาพ (Conversion) หรือการโอน (Transfer) ทรัพยสินโดยรูวาทรัพยสิน

นั้นไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออําพรางหรือซอนเรนที่มาที่ไม

ชอบของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูซึ่งเกี่ยวของการกระทําความผิดเชนวานั้นหรือ ความผิดอ่ืน

ที่ทําเพื่อหลบหนีโทษ 

(2) การอําพราง (Concealment) หรือซอนเรน (Disguise) ลักษณะที่แทจริง ที่มา 

สถานที่ การจําหนาย การโอน หรือสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด    

เกี่ยวกับยาเสพติด 

(3) การไดมา (Acquisition) การครอบครอง (Possession) หรือการใช (Use) ทรัพยสิน

โดยรูในขณะที่ไดมาวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(4) การสมคบกัน การชวยเหลือ สนับสนุน และการใหเคร่ืองมืออุปกรณ ในการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน 

ในการกระทําดังที่กลาวมา มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ง คือ ภาระพิสูจนวาผูกระทํารู 

(Knowing) หรือมีเจตนาในการกระทําหรือไม อาจนําพฤติการณหรือสภาพแวดลอมมาพิจารณาได 

(May be inferred from objective factual circumstances) 

 

2. บทบัญญัติเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน(Confiscation) ซึ่งอนุสัญญานี้มีหลักการใหมีการ

ใชมาตรการและกลไกเพ่ือริบทรัพยสินทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ใหมีความรวมมือกัน

ระหวางประเทศ ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง เพราะมาตรการริบทรัพยสินเปนการตัดขุมกําลังหรือลิดรอน

สถานะทางการเงินและความสามารถในการดําเนินกิจกรรมอาชญากรรมได ทําใหสามารถปองกันมิ

ใหบุคคลรํ่ารวยโดยมิชอบโดยการตัดโอกาสไมใหอาชญากรใชประโยชนจากเงินที่ไดมาแบบผิด

กฎหมาย และเปนการปองกันชุมชนจากภัยคุกคามของยาเสพติด โดยเฉพาะที่เกิดจากการกระทํา

ขององคกรอาชญากรรม 
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3. บทบัญญัติที่สําคัญอ่ืนๆ นอกจากหลักการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการริบทรัพยสิน

แลว อนุสัญญานี้ยังไดกําหนดกลไกเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดวย ไดแก การสงเสริมความรวมมือ

ระหวางประเทศ (International co-operation) ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (Mutual 

Legal Assistance) ในดานการสืบสวน การดําเนินคดี และข้ันตอนของศาลที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน

และอาชญากรรมรายแรงอ่ืน  

ในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายเพื่อบัญญัติใหการฟอกเงินที่ไดจากอาชญากรรมยา

เสพติด โครงการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations 

International Drug Control Programme-UNDCP) ไดจัดทําแมแบบกฎหมาย (Model Law) 

เพื่อใหประเทศตางๆ ใชเปนแนวทางในการรางกฎหมายในประเทศของตนเพื่อใหสอดคลองกับ

หลักการสากลที่กําหนดในอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ.1988 โดยไดจัดทําตนแบบกฎหมายดังกลาว 

สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายแตกตางกัน คือ Model Law on Money Laundering, 

Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs สําหรับประเทศที่ใชระบบ

กฎหมาย         ลายลักษณอักษร (Civil law) และ Model Money Laundering and Proceeds of 

Crime Bill สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) 

 

2. อนุสัญญาสหประชาชาติตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 (UNITED 

NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) 

วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้เพื่อสงเสริมความรวมมือที่จะปองกันและตอตานอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 

1. อนุสัญญาแหงสหประชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ  (UNITED 

NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) เปนหนึ่งใน   

ขอตกลงระหวางประเทศ ใหประเทศภาคีสมาชิกกําหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ัง

ในลักษณะองคกร การฟอกทรัพยสินที่ไดจากการกระทําอาชญากรรม การฉอราษฎรบังหลวง การ  

ขัดขวางความยุติธรรม เปนความผิดอาญา และใหมีการริบและยึดทรัพย 

2. อนุสัญญานี้เปดใหทุกรัฐลงนามต้ังแตวันที่ 12 ถึง 15 ธันวาคม ค.ศ.2000 ที่เมือง     

ปาเลอรโม ประเทศอิตาลี และภายหลังจากนั้นที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก     

จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.2002 
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นอกจากนี้อนุสัญญาสหประชาชาตินี้ยังไดเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกรวาดวยการคาผูหญิงและเด็ก เพื่อปองกันและตอสูกับ

ปญหาการคามนุษย คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐภาคีให

บรรลุวัตถุประสงค 

1. รัฐภาคีจะตองสรางนโยบาย โครงการ และมาตรการอ่ืนๆ ที่ครอบคลุม 

2. รัฐภาคีจะตองรับ หรือเสริมสรางความเขมแข็งใหมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการ

อ่ืนๆ 

3. รัฐภาคีจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการควบคุมชายแดนเทาที่จําเปน เพื่อปองกัน

และสืบสวนการคามนุษย 

อนุสัญญานี้ ไดมีการเพิ่มเติมการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นทางบก ทะเล และ

อากาศ เพื่อปองกันและตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น รวมทั้งมุงสงเสริมความรวมมือระหวาง       

รัฐภาคีและปกปองคุมครองสิทธิของผูยายถ่ินที่อยูลักลอบขนดวย 

1. รัฐภาคีแตละรัฐ จะตองออกมาตรการทางกฎหมาย ใหการกระทําตอไปนี้เปนความผิด

อาญา 

(ก) การลักลอบขนผูยายถ่ิน 

(ข) การทําปลอมซ่ึงเอกสารการเดินทาง หรือเอกสารแสดงตน หรือการใหไดมา การ

จัดหาให หรือการครอบครองซึ่งเอกสารปลอมดังกลาว 

(ค) การกระทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมใชคนชาติหรือผูมีถิ่นที่อยูถาวรในรัฐที่

เกี่ยวของ โดยดําเนินการตามเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อการอยูโดยชอบดวยกฎหมายในรัฐ

นั้น 

2. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนๆ ตามที่จําเปน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินสดที่

ตองรายงาน ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่การฟอกเงินจะ

ผานระบบสถาบันการเงินไดมากกวาประเภทธุรกิจอ่ืน กลาวคือลูกคาผูฝากเงินจะนําเงินสดมาเขา

หรือถอนออกจากบัญชีของตน ซึ่งจะตองผานระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งการใชส่ือการฝาก-ถอน

เงินผานทางอีเล็กโทรนิกสอีกดวย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในการทํารายงานการรับ
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สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 

มาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินสดที่ตองรายงาน เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบัน

การเงิน ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม จําเปนตองไดรับความ

รวมมือจากสถาบันการเงินมีการกําหนดจํานวนเงินที่สถาบันการเงินควรจะตองรู โดยสถาบันการเงิน

จะตองรายงานการทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่มีการรับ-จายเปนเงินสดเทานั้นหากการทําธุรกรรมอยูใน

เกณฑที่ตองรายงาน แตการที่จะบรรลุผลใหสอดคลองกับมาตรการในการดําเนินงานกับเงินสดที่ตอง

รายงานควรกําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมในการรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปราม     

การฟอกเงิน เพื่อการตรวจสอบจะเกิดประสิทธิภาพระหวาง 2 หนวยงานของรัฐและสถาบันการเงิน  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของสถาบันการเงินในการรายงานการทําธุรกรรมท่ี      

เกี่ยวของกับเงินสด 

2. ทําใหทราบถึงมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินสดที่ตองรายงานตามกฎหมาย  

ฟอกเงินในตางประเทศและประเทศไทย 

3. ทําใหทราบถึงการคุมครองสถาบันการเงินหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 

4. ทําใหทราบถึงผลกระทบเม่ือกําหนดใหสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่     

เกี่ยวกับเงินสด 

5. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑของประเทศไทย ในการทํารายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของ

กับเงินสด 
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บทที่  2 
หลักการและขอบเขตทั่วไปของกฎหมาย 

  
 

ปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ.2542 และจัดใหมีการอบรมพนักงานของสถาบันการเงิน โดยการจัดใหมีการสัมมนาและให

ความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของธนาคารและสถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของ(ผูรายงาน) เพราะ

หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับเงิน หรือการโอนเงินจะปรากฏอยูทางธนาคาร ดังนั้นการไดรับความรวมมือ

จากธนาคารและสถาบันการเงิน จึงเปนส่ิงจําเปนตอการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและ    

ปราบปรามการฟอกเงิน โดยกําหนดใหธนาคารหรือผูที่เกี่ยวของมีหนาที่แจงที่มาของเงินจํานวนมาก

ที่ผานมายังธนาคาร 

  
ความเปนมาของการพิจารณารางกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

เนื่องจากปลายป  พ.ศ. 2531   องคการสหประชาชาติไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวย

การตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 ซึ่งใน

อนุสัญญาฉบับนี้ไดมีมาตรการตางๆ ที่ใชในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน การสงมอบ

ยาเสพติดภายใตการควบคุม  (CONTROLLED  DELIVERY)  การริบทรัพยสิน  (CONFISCATION)  

การสมรูรวมคิด  (CONSPIRACY)  ความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน  (MUTUAL  LEGAL  

ASSISTANCE)  ตลอดจนกฎหมายฟอกเงิน (MONEY  LAUNDERING) เปนตน  มาตรการตางๆ  

เหลานี้  ประเทศไทยไดมีกฎหมายรองรับเกือบหมด  คงเหลือแตมาตรการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินเพียงอยางเดียวที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหประเทศไทยไมสามารถใหสัตยาบันเพื่อเขา

เปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ได และกฎหมายฟอกเงินสามารถปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจได สงผลใหผูประกอบธุรกิจโดยสุจริตสามารถตอสูกับมิจฉาชีพที่จะเอาเงินมหาศาลนอก

ระบบนี้มาสรางความไมเปนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และจะไมกระทบกระเทือนกับการเปน

ศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ของประเทศไทยแตอยางใด  ฉะนั้น  จึงเห็นควรที่ประเทศไทยจะได

มีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเหมือนเชนประเทศอื่นที่เปนสมาชิกของ  FINANCIAL 

ACTION TASK FORCE (FATF) 
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สํานักงาน ป.ป.ส. ถือวาเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1988  

และรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนภาคี  จากการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งไดเชิญผูแทนหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเขารวมพิจารณาดวย ไดขอสรุปวากฎหมายภายในของประเทศไทยสามารถรองรับ

อนุสัญญาไดเกือบทั้งหมด ยกเวนบางเร่ือง ซึ่งไดแก การกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทาง

อาญา โดยไมอาจนํากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่อยูมาปรับใชกับการฟอกเงินได ที่ประชุมจึงมีมติ

ใหสํานักงาน ป.ป.ส.  ต้ังคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

รวมกันพิจารณายกรางกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน เพื่อใหประเทศไทยสามารถเขาเปนภาคี

อนุสัญญาฉบับนี้ได หลังจากใชระยะเวลานานถึง 5 ป ราง พ.ร.บ. ดังกลาวก็ถูกประกาศใชและมีผล

ใชบังคับเม่ือวันที่ 20  สิงหาคม  2542  ในชื่อของ  พ.ร.บ.  ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  

2542 

 
การฟอกเงินในเอเชียและประเทศที่มีแนวโนมวามีการฟอกเงิน 
 

ในภาคพื้นเอเชีย ปรากฎวาขณะนี้มีหลายประเทศต่ืนตัวและใหความสําคัญกับปญหา

การฟอกเงิน  มีบางประเทศท่ีออกกฎหมายปองกันการฟอกเงินมาใชบังคับแลว  เชน สหรัฐอเมริกา  

ออสเตรเลีย  แคนาดา  อังกฤษ  เนเธอรแลนด  สวิตเซอรแลนด  อิตาลี ญ่ีปุน  ฮองกง  สิงคโปร  และ

มีบางประเทศที่อยูในระหวางการดําเนินการออกกฎหมายดังกลาว 

  
บทบาทของสถาบันการเงินกับกฎหมายปองกันปราบปรามการฟอกเงิน 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   ไดบัญญัติบทนิยามใน

มาตรา 3  วา  

“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือ การดําเนินการ

ใดๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยธนาคาร

พาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน        

โดยเฉพาะ 
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(2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุนอุต-

สาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวาดวยบรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(5) สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือ 

(6) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การฟอกเงินนั้นอาจมีวิธีการไดมากมาย แตในไมชาก็เร็วอาชญากรก็จะตองพยายาม

หาทางนําเงินสกปรกเขามาฟอกในสถานที่ที่การทําธุรกรรมตามปกติที่ชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ เพราะเปนชองทางสําคัญในการที่จะทําใหเงินสกปรกที่ไดมาจาก

อาชญากรรมกลมกลืนไปกับเงินสะอาดทั่วไปได หากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน ธนาคารหรือสถาบัน

การเงินก็กลายเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงินของอาชญากรไปโดยไมรูตัว สาเหตุในการตองใหนิยาม

ของคําวาสถาบันการเงินข้ึนมาโดยเฉพาะก็เพื่อใหสถาบันการเงินในที่นี้มีหนาที่ในการรายงานการทาํ    

ธุรกรรมเพื่อเปนการชวยเหลือรัฐในการปองกันแกไขปญหาการฟอกเงินและในขณะเดียวกันก็ปกปอง

ตนเองจากการเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือความนาเชื่อถือจากการถูกใชเปนเคร่ืองมือของอาชญากร    

ฟอกเงินได 

จากบทนิยาม เห็นไดชัดวาสถาบันการเงินด้ังเดิม คือ ธนาคาร และองคการธุรกิจอ่ืน ซึ่ง 

ไมใชธนาคารตาม (1)- (5) เปนสถาบันการเงินโดยแท ซึ่งตามหลักการของการแกไขปญหาการ   

ฟอกเงินยอมมีหนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรม 

อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ธุรกรรมทางการเงินอาจไมไดดําเนินการผานทางสถาบัน    

การเงินโดยแท แตอาจดําเนินการผานทางธุรกิจหรือวิชาชีพอ่ืน เพื่อชวยในการปองกันและ         

ปราบปรามการฟอกเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงจึงไดกําหนดใหนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอ่ืน

ที่เกี่ยวของกับการเงิน ตาม (6) ตองมีหนาที่เชนเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไปดวย โดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบัญญัติใหกําหนดลงในกฎกระทรวง 

DPU



                                                                                                                                                                 11

 

 

ขณะนี้กฎกระทรวง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดวา นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงิน 

ไดแกนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

- นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย 

- นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

- บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพย

สถาบันการเงิน 

- บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษทับริหารสินทรัพย 

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ        

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดวา 

- การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินตอสํานักงานในกรณีที่เปนธุรกรรม 

ตามมาตรา (1) ใหกระทําเฉพาะที่เปนธุรกรรมดังนี้ 

(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13(1) มีจํานวนเงินสดต้ังแตสองลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป 

 
ประเทศไทย 
 

ในฐานะที่เปนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติหรือสวนหนึ่งของประชาคมโลก ในการ

แกไขปญหายาเสพติดและการฟอกเงินอันกลายเปนปญหาโลก ซึ่งตองมีการปรึกษาหารือและ      

รวมมือประสานงานอยางเขมแข็งจริงจังของประเทศตางๆ ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและ

พัฒนากฎหมายใหสามารถเอาผิด และลงโทษแกผูกระทําความผิดในการฟอกเงินไดอยางเปนระบบ

และสอดคลองกับหลักการสากล เพื่อสามารถรวมมือประสานงานกับประเทศอ่ืนๆ ไดอยางเสมอหนา

ตอไป 
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บทบาทของสถาบันการเงินกับกฎหมายปองกันปราบปรามการฟอกเงิน 
 

หนวยงานหรือผูที่มีบทบาทมากที่สุด ไดแก สถาบันการเงิน ซึ่งหมายความถึงธนาคาร

พาณิชยโดยทั่วไป และรวมถึงสถาบันการเงินซ่ึงไมใชธนาคารพาณิชยดวย เชน บริษัทเงินทุน บริษัท

เครดิตฟองซิเอร บรรษัทเงินทุนอุตสาหรรมขนาดยอม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 

สหกรณออกทรัพย เปนตน สถาบันการเงินเหลานี้ถือเปนหนวยรบแนวหนา (Frontier) ในการตอสูกับ

การฟอกเงิน เพราะตองเผชิญกับอาชญากรซึ่งตองการยึดครองและใชสถาบันการเงินเหลานี้เปน

เคร่ืองมือในการฟอกเงิน 

มาตรการหนึ่งที่จะชวยยับยั้งอาชญากรรมการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดนําหลักการสากลมาบัญญัติไว คือ 

การบังคับใหสถาบันการเงินเหลานี้มีหนาที่ในการทําความรูจักลูกคาของตนใหดี (Know Your 

Customer) ซึ่งหมายถึง ความประสงคที่จะใหสถาบันการเงินใชมาตรการที่สมเหตุสมผลในการ

ตรวจสอบขอมูลแทจริงเกี่ยวกับตัวลูกคาและธุรกิจของลูกคา รวมทั้งหลีกเล่ียงไมใหมีบัญชีซึ่งไมมีชื่อ 

หรือบัญชีชื่อปลอม หรือบัญชีที่ไมสามารถระบุเจาของผูรับประโยชนที่แทจริง อันจะเปนชองวางที่

อาชญากรฟอกเงินจะฉวยไปใชประโยชนได 

 
หนาท่ีของสถาบันการเงิน 
 

หนาที่ของสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน     

พ.ศ. 2542 ไดแกหนาที่ในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 
การรายงานการทําธรุกรรม 
 

มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติ

วา “เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน  ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม

นั้นตอสํานักงาน  เมื่อปรากฎวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

(1) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือ 
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(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม  (1)  หรือ  (2)  หรือไม       

ก็ตาม 

จึงสามารถแบงประเภทของการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองจัดทํารายงานแก     

สํานักงาน ปปง. ไดดังนี้ 

1. ธุรกรรมเงินสดจํานวนเงินมาก ซึ่งปจจุบันกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการรายงานการ

ทําธุรกรรมของสถาบันการเงินตอสํานักงาน ปปง. ในกรณีที่เปนธุรกรรมตามมาตรา 13(1) ใหกระทํา

เฉพาะธุรกรรมที่มีจํานวนเงินสดต้ังแต 2,000,000 บาท (สองลานบาท) หรือกวานั้นข้ึนไป 

2. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสินมูลคาสูง ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 กําหนดใหตองมีการ      

รายงานธุรกรรมตามมาตรา 13(2) เฉพาะธุรกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินต้ังแต 5,000,000 บาท (หาลาน

บาท) หรือกวานั้นข้ึนไป 

3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปจจุบันไมมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่มีผล     

ผูกพันตามกฎหมาย 

 

แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 

- แบบรายงานตามมาตรา 13(1) ใหใชแบบ ปปส.1-01 

สถาบันการเงินอาจใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีขอมูลเกี่ยวกันกับแบบ        

รายงานขางตน โดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได 

ในกรณีที่ปรากฎวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือ 

ยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงาน     

ขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 ตามกฎหมายฟอกเงินไดกําหนดใหสถาบันการเงินจดแจงชื่อที่อยูที่แทจริงของลูกคา      

ซึ่งความจริงสถาบันการเงินไดทําสวนนี้อยูแลว เชน ในการเปดบัญชีเงินฝากทุกคร้ังตองมีแบบฟอรม  

กรอกชื่อที่อยู  เจาของบัญชีที่แทจริงอยูแลว  ซึ่งเปนเหตุผลในเชิงธุรกิจ  หรือในการฝากเงินบางครั้ง

ฝากเปนเช็ค  เช็คนั้นมีโอกาสถูกปฏิเสธการใชเงิน  ในกรณีเรียกเก็บไมไดตองคืนใหถูกตอง  มิฉะนั้น  

ตองรับผิดชอบ 
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การรับ-ฝาก ถอนเงินดวยระบบเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน 
 

 ปจจุบัน  ดวยเทคโนโลยี่อันทันสมัยและการแขงขันที่สูงข้ึนระหวางสถาบันการเงิน  ทําให

เกิดการยืดหยุนกับลูกคามากข้ึน การรับฝากเงินก็อาจไมตองผานหนาเคานเตอรของธนาคารพาณิชย  

ดังนั้นธนาคารพาณิชยอาจไมทราบถึงที่มาของการโอนเงินจํานวนนั้นๆ และเกิดการโอนเงินจํานวน

นั้นไปอีกหลายทอด 

 
การโอนเงินระหวางประเทศ 
 

เปนการนําเงินสดไปฝากไวในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงนิ

อยางเขมงวด  เพื่อใหเขาไปอยูในระบบการเงินของประเทศนั้น  แลวโอนเงินกลับไปสูผูคายาเสพติด

หรืออาชญากรโดยวิธีตาง  ๆ  เชน  โดยทางโทรคมนาคม (WIRE  TRANSFER)  เปนตน  เงินนั้นก็จะ

แปรสภาพเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย  เปนจุดออนของประเทศที่ไมเขมงวดเร่ืองการนําสงเงินสด

ออกนอกประเทศไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทย  ไดใหธนาคารพาณิชยทํารายงานการโอนเงินหรือการรับซ้ือ   

เงินตราตางประเทศตามจํานวนที่ระบุไวแลว  แตมีขอยกเวน  หากการทําธุรกรรมนั้นเปนการชําระ  

คาซ้ือสินคาหรือเพื่อการศึกษาของบุตร  ซึ่งถือเสมือนการโอนเงินโดยไมจํากัดจํานวน 

 การติดตอกันดวยเทคโนโลยี่อันทันสมัยรวมถึงการหลบเล่ียงการทําธุรกรรมดวยวิธีการที่

ซับซอนเพื่อใหไดมาซึ่งเงินสกปรกโดยผานสถาบันการเงินเพื่อแปรเปล่ียนเปนเงินสดที่สะอาด ซึ่งเปน

การยากที่ เจาหนาที่สถาบันการเงินจะทราบถึงธุรกรรมนั้น ดวยเหตุนี้กฎหมายปองกันและ          

ปราบปรามการฟอกเงิน  จึงกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด 

 แมจะเปนการยากตอเจาหนาที่สถาบันการเงินแตการโอนผานไปยังสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

การเบิกเงิน การฝากเงิน การโอนเงินและการโอนระหวางประเทศ  เจาหนาที่สถาบันการเงินสามารถ

ทราบได  หากตองมีการสืบสาวไปถึงที่มาของแหลงเงินนั้น. 
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บทที่  3 
กฎหมายฟอกเงินและมาตรการในตางประเทศ 

 
 

สหรัฐอเมริกา: ตนแบบทฤษฎีและกฎหมายการฟอกเงิน 
 

การฟอกเงินเปนปญหาที่รายแรงในสหรัฐอเมริกา ตนตอของเงินสวนใหญมาจากเงินที่ได

จากอาชญากรรมยาเสพติด ซึ่งในแตละปมีมูลคามหาศาล  เนื่องจากสหรัฐอเมริกาถือเปนตลาด   ยา

เสพติดที่ใหญมากนั่นเอง ประมาณกันวา คนอเมริกันมีการซ้ือยาเสพติดมากถึงปละ 100,000 ลาน

เหรียญสหรัฐ เกือบจะทั้งหมดเปนการซ้ือดวยเงินสด และเงินสกปรกเหลานี้มากถึง 80-90%     จะถูก

นําเขาสูสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาจนได ไมวาทางใดก็ทางหนึ่ง สวนที่เหลือจะถูกลักลอบนํา

ออกนอกประเทศโดยตรง1 

ไมเพียงอาชญากรรมการคายาเสพติดเทานั้นที่ทําใหไดมาซ่ึงเงินหรือทรัพยสินที่อาชญา

กรตองนําไปฟอกเงิน แตอาชญากรรมอ่ืนๆ เชน การพนัน การฉอโกง การขูเข็ญกรรโชก และ

อาชญากรรมรายแรงอ่ืนๆ ก็เปนความผิดที่อยูเบ้ืองหลัง (Underlying Offenses) ทําใหอาชญากร

จําเปนตองกระทําการฟอกเงินทั้งส้ิน 

สหรัฐอเมริกาจึงไดทําการตอสูกับปญหาการฟอกเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ  

อยางแข็งขัน ไดพัฒนาแผนการ มาตรการ และยุทธวิธีในการปองกันและตรวจสอบการฟอกเงินมา

โดยตลอด เพื่อไมใหธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งธุรกิจตางๆ ตกเปนเคร่ืองมือของอาชญากร

นักฟอกเงิน มีการดําเนินการอยางจริงจังเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินและการละเมิดขอบังคับในการ   

รายงานธุรกรรมที่กฎหมายกําหนด ทั้งในดานการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดเงินหรือริบทรัพยสินที่ไดมา

โดยมิชอบ ความรวมมือระหวางประเทศกับรัฐบาลของประเทศตางๆ ในการสืบสวน การดําเนินคดี 

การสงผูรายขามแดน และการแบงเฉลี่ยทรัพยสินที่ริบไดแก หนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

                                                           
1 Robert E. Powis. The Money Launderers. Chicago: Probus Publishing Company, p. 289. 
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สหรัฐอเมริกา ไดชื่อวาเปนประเทศแรกในโลกที่กําหนดใหการฟอกเงิน (Money 

Laundering) เปนความผิดทางอาญาแยกออกมาโดยเฉพาะ (Specific Crime)2 นับต้ังแต              

ป ค.ศ.1986 เรียกวา  Money Laundering Control Act of 1986 ซึ่งในตอนแรกมุงหมายที่จะ

ตอตานปญหาการฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมยาเสพติดเทานั้น แตตอมามีการปรับปรุงให

ครอบคลุมถึงการฟอกเงินที่ไดมาจากกระทําการผิดกฎหมายตามที่ระบุเฉพาะ (Specified Unlawful 

Activity) หรือ ความผิดมูลฐาน (Predicate Crimes) ทั้งนี้ ผูกระทําตองมีเจตนา หรือรู (Knowing) 

วาเปนเงินสกปรก การเจตนาหรือรูในที่นี้หมายความรวมถึงการจงใจละเลยหรือไมกระทําการ         

(ที่เรียกวา Willful Blindness หรือ Deliberate Ignorance หรือ Conscience Avoidance) ดวย3 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

1. กฎหมายซึ่งบังคับใหมีการรายงานธุรกรรมเงินสดและการจัดเก็บขอมูลในตอนตน     

ทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกามีปญหาการหลบเล่ียงภาษี การละเมิดกฎหมายหลักทรัพยและ

อาชญากรรมอ่ืนซึ่งใชสถาบันการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศในการฟอกเงินที่ไดมาของตน จึง

ไดบัญญัติกฎหมายวาดวยความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act) ข้ึนมา และใหอํานาจ

กระทรวงการคลังในการออกกฎซึ่งบังคับใหสถาบันการเงินและผูเกี่ยวของตองจัดทํารายงานและเก็บ

รักษา    ขอมูล เรียกวา BSA Regulations การบังคับใหรายงานและเก็บรักษาขอมูลดังกลาวก็เพื่อ           

วัตถุประสงคในการสรางรองรอยทางเอกสาร (Paper Trail) หรือรองรอยการเงิน (Money Trail) เพื่อ

ติดตามเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายไปหาตนตอของผูกระทําความผิด ซึ่งมีรายละเอียด     

โดยสังเขป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
2 Amy G. Rudnik. United States in Butterworths International Guide to Money Laundering 

Law and Practice. London: Butterworth & Co (Publisher) LTd., Richard Parlour (Editor), 1995, p.236. 
3 Ibid.p.236. 
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หนาที่ของสถาบันการเงิน ตามที่ BSA Regulations กําหนด ไดแก 

(1) การยื่นรายงานธุรกรรมประเภทตางๆ ไดแก 

- IRS Form 4789, Currency Transaction Report (CTR) หรือรายงานการทําธุรกรรม

เงินสด โดยใหสถาบันการเงินเปนผูรายงานตอกรมสรรพากร หากมีการทําธุรกรรมเงินสด เชน      

ฝาก ถอน แลกเปล่ียนเงิน ชําระเงิน หรือโอนเงิน กับสถาบันการเงินนั้นจํานวนเกินกวา 10,000 

เหรียญสหรัฐ 

- Custom Form 4970, Currency or Monetary Instrument Report (CMIR) หรือ

รายงานเงินสดหรือตราสารการเงิน โดยกําหนดใหบุคคลและสถาบันการเงินซ่ึงกระทําทางกายภาพ

ในการขนยาย สงทางไปรษณียหรือสงทางเรือซ่ึงเงินสดหรือเช็คเดินทางตราสารการเงินชนิดผูถือหรือ

ตราสารเปล่ียนมือที่เทียบไดกับเงินสด จํานวนเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ เขามาหรือออกนอก

สหรัฐอเมริกา 

- Treasury Form TDF 9022.1, Foreign Bank Account Report (FBAR) หรือรายงาน

บัญชีธนาคารตางประเทศ กําหนดใหบุคคลพลเมืองอเมริกัน รวมทั้งสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลประโยชน

ทางการเงิน หรือเปนเจาของบัญชีธนาคารหรือหลักทรัพยตางประเทศซึ่งรวมกันแลวเกินกวา 10,000 

เหรียญสหรัฐ โดยใหรายงานปละคร้ัง 

(2) การเก็บรักษาขอมูลประเภทตางๆ เกี่ยวกับธุรกรรม เพื่อเปนประโยชนในการสืบสวน

คดีเกี่ยวกับการกระทําความผิด การหลบเล่ียงภาษีและกฎระเบียบของหนวยงานของรัฐ   

ระบบการควบคุมภายใน หนวยงานกํากับดูแลธนาคารทุกแหงจะบังคับใหสถาบันการเงิน

ภายใตเขตอํานาจของตนจัดใหมีและดําเนินการตามกระบวนการเพื่อประกันการดําเนินการและ

สงเสริมการปฏิบัติตาม Bank Secrecy Act ซึ่งไดแกมาตรการที่เกี่ยวกับ 

- การบงชี้ตัวตนของลูกคา (Identification of customers) 

- หลักการรูจักลูกคาของตน (Know your customer) 

- การรายงานการกระทําที่นาสงสัย (Reporting of suspicious activity) 

                                                                                                                                                            

2. กฎหมายเก่ียวกับความผิดในการฟอกเงิน ซึ่งไดแก Money Laundering Control Act 

of 1986 (MLCA) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ The Anti-Drug Abuse Act of 1986 ทําใหการฟอกเงินเปน

ความผิดอาญาของสหรัฐ โดยการฟอกเงินตองเปนการกระทําที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
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- กระทําโดยเจตนาเพื่อชวยเหลือ (Assisting) ในการฟอกเงินที่ไดจากการประกอบ

อาชญากรรม หรือ 

- เจตนากระทําธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการจงใจละเลยไมกระทําการ  (Willfully Blind)      

เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพยสินที่ไดมาจาก    

อาชญากรรม หรือ 

- เจตนาหลบเล่ียงไมปฏิบัติตามหนาที่ (Structuring) ในการรายงานการทําธุรกรรม  

 

ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตาม MCLA  แบงออกไดเปน 3 ประเภท4 คือ  

(1) การฟอกเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Financial transaction) คือความผิดใน

การพยายามทําธุรกรรมโดยใชเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานที่ระบุ หรือ     

เรียกวา Specified Unlawful Activity ซึ่งปจจุบันมีประมาณ 200 ฐานความผิด5 

(2) การผานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกาโดยไมแจงรายการตราสารการเงินเปนความผิดใน

การพยายามเคลื่อนยายเงินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกา 

(3) การฟอกเงินโดยปฏิบัติการของเจาหนาที่เพื่อหลอกลวงนักฟอกเงินหรือที่เรียกวา 

Sting Operation ซึ่งคลายคลึงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมตามประเภทแรก แตมีขอแตกตาง

กัน คือ เงินหรือทรัพยสินไมจําเปนตองมาจากความผิดมูลฐานจริงๆ แตเปนเงินหรือทรัพยสินที่     

เจาหนาที่ใชลอนักฟอกเงิน โดยแสดงใหเห็นและผูกระทําเชื่อวาจะทําธุรกรรมไดมาจากกระทํา

ความผิดมูลฐาน 

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาไดกอต้ัง The Financial Crimes Enforcement Network 

หรือที่เรียกกันวา FinCEN ข้ึนมาในป 1990 เพื่อเปนศูนยกลางในการเก่ียวกับขอมูลขาวสารและ  

การวิเคราะหทางการเงินเพื่อสงเสริมการตรวจสอบ การสืบสวน และการดําเนินคดีกับการฟอกเงิน

และคดีอาชญากรรมทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการออกกฎเกณฑและ

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายในการตอตานการฟอกเงิน6 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการให

 
4 James R. Richards. Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money 

Laundering, 1999, p. 137-140. 
5 Ibid. 
6 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), FinCEN FAQs, http://www.ustreas. 

gov/fincen/faqs.html 26 October 2000. 
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FinCEN (THE FINANCIAL CRIME ENFORCEMENT NETWORK) 
 
 หนวยงานที่รับผิดชอบในดานการบริหารขอมูลตามกฎหมาย BSA คือ THE FINANCIAL 

CRIME ENFORCEMENT NETWORK (FinCEN) จัดต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ.1990 สังกัดกระทรวงการคลัง

สหรัฐอเมริกา 

 FinCEN เปนหนวยงานท่ีทําหนาที่บริหารขอมูลเกี่ยวกับความผิดทางดานการเงิน และ

ความผิดทางอาญาอยางอ่ืนๆ   FinCEN ประกอบข้ึนดวยผูชํานาญในการวิเคราะหขอมูลจาก   

หนวยงานตางๆ เชน พนักงานสอบสวนคดีอาญาผูสอบบัญชีบุคลากรระดับผูบริหารจากหนวยงาน

ของสหรัฐจํานวนมาก ซึ่งไดแก หนวยงานสรรพากร ศุลกากร ตํารวจลับสหรัฐ รวมทั้งตัวแทนจาก

หนวยงานบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลกลาง และสํานักงานที่ทําหนาที่ดูแลกิจการธนาคาร 

 ภาระหนาที่ของ FinCEN คือ วิเคราะหขอมูลทางการเงิน ซึ่งจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ

ผิดปกติ ซึ่งมาจากกระบวนธุรกรรมที่มิชอบดวยกฎหมาย อันสามารถนําไปสูการวินิจฉัยถึงพฤติกรรม   

ที่ผิดปกติในระบบ บุคลากรในหนวยงานนี้จะถูกฝกฝนใหมีความละเอียดถี่ถวนในการสังเกต         

ขอมูลตางๆ 

 การใชมาตรการหลายอยางประสานกัน (วิเคราะห ตรวจสอบ และสืบสวน) โดยอาศัย  

ขอมูลจากหลายหนวยงาน ทําให FinCEN สามารถเก็บขอมูลทางดานการเงินไดหลายอยาง เชน 

จากสํานวนการสอบสวน ขอมูลจากการดําเนินการตามหมายคน และขอมูลจากภาคเอกชน ขอมูล

เหลานี้จะถูกรวบรวมและจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ ทําใหสามารถนําไปใชเพื่อช้ีให 

เห็นถึงความผิดปกติและเปนพยานหลักฐานในการกระทําความผิดทางอาญาได 

อยางไรก็ตาม FinCEN จะไมดําเนินการจับหรือยึดเอง เนื่องจาก FinCEN เปนเพียง

หนวยงานที่มีศักยภาพในการรวบรวม วิเคราะห และนําสงขอมูลเทานั้น 
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ขอมูลที่ FinCEN จะทําการวิเคราะหนั้น มาจาก 3 แหลง คือ7 

1. Law Enforcement Data Base เปนขอมูลที่มาจากหนวยงานตางๆ เชน หนวยงาน

ปราบปรามยาเสพติด (DEA)  หนวยงานสรรพากร (IRS) เปนตน  การประสานงานขอมูลระหวางกัน

จะใชระบบ Memorandum of Understanding (MOU) 

2. Financial Data Base เปนขอมูลที่สําคัญตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ไดมาจาก 

2 หนวยงานหลัก คือ หนวยงานสรรพากร (IRS)  และ  ศุลกากร  ซึ่งไดรับรายงานประเภทตางๆ 

3. Commercial Data Base เปนขอมูลจากกิจการตางๆ หรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเปดเผย

ตอสาธารณชนไวแลว (National Automatic Telephone Directory) 

นอกจากนี้ยังมี Uniform Commercial Code Listing หรือ UCC Listing ซึ่งเปนขอมูลที่

ไดมาจากบริษัทที่จดทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 

1. เพื่อสนับสนุนหนวยงานผูปฏิบัติโดยตรง รวมทั้งเปนขอมูลที่ใหหนวยงานผูปฏิบัติไป

ศึกษาตอไป 

2. เพื่อประโยชนในการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดมาจากการฟอกเงิน 

3. เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายระดับประเทศ  
 
ออสเตรเลีย: ทําสภาพแวดลอมใหเปนปฏิปกษตอการฟอกเงิน 

 

การฟอกเงินเปนปญหาใหญของออสเตรเลียโดยเฉพาะการฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกบัองคกร

อาชญากรรม ออสเตรเลียเปนรัฐรวมซึ่งแตละมลรัฐทั้ง 6 มลรัฐมีภาระหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อาญาของตน แตรัฐบาลกลาง (The Commonwealth) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่

เกี่ยวพันกับการฟอกเงิน (เชน การนําเขายาเสพติด การหลบเล่ียงภาษีอากร และการฉอโกงของ

บริษัท) รวมทั้งมีอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธนาคารดวย 

 

 

 

 
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการปกปด

หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด พ.ศ...... คร้ังที่ 6/2537 วันที่ 12 กันยายน 2537. 
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การบังคับใหมีการรายงานการทําธุรกรรมเงินสดปริมาณมาก และธุรกรรมเงินสดที่        

นาสงสัย ผนวกกับการบัญญัติกฎหมายใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาและการริบทรัพยสินที่

ไดมาจากอาชญากรรม ทําใหออสเตรเลียไดชื่อวามีระบบปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่

เขมแข็งที่ สุดของโลกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีบทบาทสําคัญในการตอสูกับ

อาชญากรรมประเภทนี้ในระดับนานาประเทศ  

สํานักงานตอตานอาชญากรรมแหงชาติของออสเตรเลีย (National Crime Authority-

NCA) ระบุวาเงินที่ไดจากการลักลอบคายาเสพติดมีปริมาณมากที่สุดในบรรดาอาชญากรรมตางๆ 

ซึ่งจําเปนตองมีการฟอกเงิน และจากขอมูลสถิติ วิธีการทั่วไปที่ใชกันมากในการฟอกเงินของ       

ออสเตรเลีย ไดแก8 

- การซื้อที่ดินหรืออาคาร (Real estate) โดยปกปดอําพรางช่ือ 

- ปกปดตัวตนที่แทจริงของผูฝากเงิน 

- สงเงินทุน (การลักลอบ) ออกนอกประเทศ 

- การแสดงรายไดเท็จ (รวมทั้งการสรางหนี้เท็จ) และ 

- การนําเงินที่ไดจากอาชญากรรมเขาไปรวมผสมกับเงินที่ไดจากธุรกิจที่ถูกตองตาม

กฎหมาย 

 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

1. กฎหมายหลัก ไดแก 

- Financial Transaction Report Act 1988 (The Report Act หรือ The FTR Act)       

ซึ่งกําหนดใหภาคการเงินมีหนาที่ในการตองรายงานธุรกรรมไปยัง AUSTRAC เพื่อชวยเหลือในการ

ตรวจสอบการฟอกเงิน โดยใหรายงานธุรกรรมประเภทตางๆ ไดแก ธุรกรรมเงินสดปริมาณมาก หรือ

เกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ (Significant Cash Transactions) ธุรกรรมที่นาสงสัย (Suspect 

Transactions) และคําส่ังใหโอนเงินระหวางประเทศ (International Funds Transfer Instructions) 

 

 

 
8 Peter  willis. Ros  Grady and Peter  Davey, Australia in Butterworths International Guide to 

Money Laundering Law and Practice. n.d., p.30. 
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- The Proceeds of Crime Act 1987 (Cwth) หรือเรียกวา The Proceeds Act บัญญัติ

ใหการฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมซ่ึงเปนความผิดอาญาตอรัฐบาลกลาง (เชน การฉอโกงใน

บริษัทและการนําเขายาเสพติด) เปนความผิดตางหาก และใหสามารถยึดอายัดและริบทรัพยสิน   

เชนวานั้นได 

- The Mutual Assistance in Crime Law Matters Act 1987 (Cwth) หรือเรียกวา  The 

Mutual Assistance Act บัญญัติใหสามารถดําเนินการเพื่อใหความรวมมือกับตางประเทศได ซึ่ง  

รวมทั้งการบังคับคําส่ังริบทรัพยสินของตางประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยสินในออสเตรเลีย 

2. กฎหมายลําดับรอง ไดแก กฎกระทรวงตางๆ ที่กําหนดรายละเอียด ซึ่งออกโดย

เลขาธิการของ AUSTRAC (เชน แบบรายงานธุรกรรม) หรือโดยรัฐมนตรี (เชน ที่เกี่ยวกับเอกสารที่ใช

ในการเปดบัญชีธนาคาร) สําหรับหลักเกณฑในการตรวจสอบตัวตนของลูกคาและการโอนเงินอาจ

ออกไดโดยเลขาธิการและรัฐมนตรี 

กฎระเบียบซึ่งออกตาม The Report Act กําหนดใหใชเอกสารที่จําเปนในการตรวจสอบ

ตัวตนของลูกคา ทําใหผูเปดบัญชีหรือทําธุรกรรมตองแสดงเอกสารอยางนอย 2 ประเภท9 ทั้งนี้เพื่อ  

ลดความเส่ียงในการเขาไปพัวพันกับการใชเอกสารปลอมหรือเท็จ โดยใชระบบการใหคะแนน (100 

Point Identity System หรือ  100 Point Check)  ซึ่งมีอยู 100 คะแนน เพื่อประเมินความนาเช่ือถือ

ของเอกสารหลักและเอกสารรองรวมกัน เอกสารหลัก ไดแก ใบขับข่ีและหนังสือเดินทาง สวนเอกสาร

รอง ไดแกบัตรเครดิตและสูติบัตร เปนตน 

3. แนวทางปฏิบัติโดยสมาคมธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน นอกจากกฎหมายและ

กฎระเบียบขางตนแลว ผูดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินจะไดรับแนวทางปฏิบัติเปนหนังสือเวียน

หรือแนวทาง (Guideline) เปนระยะๆ ซึ่งออกโดย AUSTRAC ที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่นา

สงสัยและกระบวนการเปดบัญชี10 เปนตน 

 

 

 

 

 
9 Australian Transaction Reports and Analysis (AUSTRAC) Annual Report 1998-1999, p.57. 
10 ดู AUSTRAC Guideline No.1 และ No.3. 
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รัฐบาลกลางไดกอต้ังหนวยงานกลาง เรียกวา AUSTRAC (The Australian Transaction 

Reports and Analysis Centre) ข้ึนอยูกับสํานักงานอัยการสูงสุดของรัฐบาลกลาง (The 

Commonwealth Attorney General)11 เพื่อทําหนาที่รวบรวมและวิเคราะหตรวจสอบรายงาน        

ธุรกรรมจากผูดําเนินการธุรกรรมทางการเงิน (Cash Dealer) และใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย

ตางๆ ใชเปนประโยชน เชน หนวยงานดานตํารวจ สรรพากร และศุลกากร AUSTRAC ไดแสดง    

วิสัยทัศนในภารกิจปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา 

 “ ภารกิจของ AUSTRAC คือการดําเนินการอยางสําคัญเพื่อให

เกิดสภาพแวดลอมทางการเงินที่เปนปฎิปกษตอการฟอกเงิน 

อาชญากรรมรายแรง และการหลบหนีภาษีอากร”12                                                                       
 
“Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC)” ซึ่งกอต้ังข้ึน

แทน Cash Transaction Reports Agency (CTRA) อันเปนหนวยงานเดิมที่ทําหนาที่ตามกฎหมาย 

Cash Transaction Reports Act หลักเกณฑอันเกี่ยวกับธุรกรรมซ่ึงตองรายงานแกหนวยงาน 

AUSTRAC ตามกฎหมายฉบับนี้ ไดแก 

1. การรายงานธุรกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการโอนเงินสด เปนการกําหนดใหตองรายงานไว

สองกรณี คือ 

กรณีแรก บุคคลใดโอนเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตราตางประเทศเปนจํานวนไมนอย

กวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ออกภายนอกประเทศหรือภายในออสเตรเลีย (มาตรา 15 (1)) 

กรณีที่สอง  บุคคลใดไดรับโอนจากอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตรา    

ตางประเทศเปนจํานวนไมนอยกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลียจากภายนอกประเทศออสเตรเลีย 

(มาตรา 15 (5)) 

 

 

                                                           
11 Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), About AUSTRAC, 

http://www.austrac.gov.au/about/index.htm 1 September 2000. 
12 Australian Transaction Reports and Analysis (AUSTRAC) Annual Report 1998-1999, back 

cover. 
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หากไมทําการรายงานตามที่กําหนดไวดังกลาว บุคคลน้ันจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

คือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดาตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุก      

ไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา และถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

25,000 เหรียญ (มาตรา 15 (6)) 

2. การรายงานธุรกรรมซึ่งมีเหตุอันนาสงสัย ซึ่งกําหนดใหผูคาเงินสด (cash dealer)       

ผูเปนคูคาฝายหนึ่งของธุรกรรมตองรายงานธุรกรรมดังกลาว เมื่อมีขอมูลซ่ึงเกี่ยวกับกรณี ดังนี้ 

กรณีแรก  การสืบสวนในการหลบเล่ียงหรือพยายามหลบเล่ียงภาษีตามกฎหมายภาษี 

หรือ 

กรณีที่สอง  การสืบสวนหรือวิธีพิจารณาความบุคคลใดในความผิดตอกฎหมายแหง

เครือจักรภพ หรือประเทศออสเตรเลีย หรือ 

กรณีที่สาม  การสนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย Proceeds of Crimes Act 1987 

หรือกฎขอบังคับซ่ึงออกมาภายใตกฎหมายฉบับดังกลาว (มาตรา 16 (1)) 

เมื่อผูคาเงินสดไดรายงานขอมูลดังกลาวไปแลว ตองไมเปดเผยการรายงานนั้นแกบุคคล

ใด มิฉะนั้น จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือ   

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 16 (5 A) และมาตรา 16 (5 B)) 

หากผูคาไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวนี้ จะตองมีความผิดและมีบทกําหนด

โทษ คือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุก

ไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา และถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

25,000 เหรียญ (มาตรา 28 ) 

3. การรายงานคําส่ังเกี่ยวกับการโอนเงินทุนระหวางประเทศจากลูกคา โดยกําหนดให

ผูคาเงินสดกระทําการแทนหรือตามคํารองขอของบุคคลใดซึ่งไมใชธนาคารพาณิชยหรือผูคานั้นไมใช

ธนาคารพาณิชย ตองรายงานธุรกรรมดังกลาว ในกรณีดังนี้ 

กรณีแรก  ผูคานั้นเปนผูที่สงเงินทุนระหวางประเทศออกนอกประเทศออสเตรเลีย หรือ 

กรณีที่สอง  ผูคานั้นเปนผูรับเงินทุนระหวางประเทศซ่ึงไดทําสงในประเทศออสเตรเลีย 

(มาตรา 17 B)  
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หากผูคาไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวนี้ จะตองมีความผิด และมี            

บทกําหนดโทษ คือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ 

หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา และถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษ     

ปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 28 ) 
 
Telecommunication Act 1991 กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถขอ

หมายศาล เพื่อดักฟงทางโทรศัพทได ในคดีที่สําคัญๆ เชน คดีฆาตกรรม ยาเสพติด การลักพา และ

การหลบเล่ียงภาษี เปนตน จึงเปนกฎหมายที่สนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเพื่อ

ตรวจสอบและทราบขอมูลที่จําเปนตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
 
แคนาดา: สวนใหญของการฟอกเงินมาจากยาเสพติด 
 

การลักลอบคายาเสพติดเปนแหลงเงินทุนผิดกฎหมายที่สําคัญที่สุดในแคนาดา อาชญา

กรนักคายาเสพติดใชประโยชนจากระบบธนาคารที่ซับซอนของแคนาดา ทําใหสามารถเคล่ือนยาย

เงินสกปรกอยางสะดวกและรวดเร็ว ตํารวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police-RCMP) 

ในป 1991 ตรวจพบการใชธนาคารแคนาดา ในกระบวนการฟอกเงินระหวางประเทศในคดีหนึ่งเปน

ปริมาณสูงถึง 60 ลานเหรียญแคเนเดียน13   วงเงินที่เกิดจากความผิดยาเสพติดเพียงอยางเดียวมี   

มูลคานับพันลานดอลลาร แมจะเปนการยากในการระบุจํานวนที่แนนอน แตก็ชัดเจนวาเร่ืองนี้เปน

ปญหาที่ใหญมากสําหรับแคนาดา14  

 

 

 

 

 

 
13 อางใน Ginette Leclerc and Marc Duquette, Canada in Butterworths International Guide to 

Money Laundering Law and Practice. n.d., p.47. 
14 Better Business Bureau (BBB), Money Laundering: A Preventive guide for Small Business 

& Currency Exchanges in Canada, http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/launder.htm 19 April 2000. 
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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของแคนาดา ประกอบดวย 

1. กฎหมายหลักของรัฐบาลกลาง (Primary Legislation: Federal Statute) 

(1) กฎหมายหลัก ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ไดแก 

- The Criminal Code โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติภาคทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม 

(Proceeds of Crime) เขาไปในประมวลกฎหมายอาญา กําหนดความผิดสองลักษณะ คือ ความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม (Enterprise Crime Offence) ที่     

เกี่ยวพันกับการฟอกเงิน ใหเปนความผิดฐานฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรม รวมทั้งใหมีมาตรการ

ในการคน การยึด และการริบทรัพยสินสกปรกดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

รายงานขอมูลขาวสาร (Disclosure of Information) ดวย ซึ่งผูใหขาวสาร (Informant) เกี่ยวกับ

ทรัพยสินที่สงสัยวามาจากการกระทําความผิดจะไมตองรับผิดไมวาทางแพงหรือทางอาญา แมจะมี

การพิสูจนภายหลังวาไมเปนจริงตามที่สงสัยนั้น15   

- The Food and Drug Act 1985 และ The Narcotic Control Act 1986 ไดมีการแกไข

เพื่อใหสามารถดําเนินการกับการฟอกเงินได โดยการควบคุมหรือหามมีไวในครอบครองหรือการคา

ยาเสพติดที่ตองควบคุมหรือจํากัดการใช (Controlled or Restricted Drug) นับต้ังแตป 1989      

นอกจากนี้พระราชบัญญัติทั้งสองยังมีความมุงหมายในการปองกันการฟอกเงินที่ไดมาจากการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกลาวดวย 

(2) กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาขอมูล ไดแก  The Proceeds of Crime  (Money 

Laundering Act 1991 หรือ The Record Keeping Act) ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตปลายป 1991 บังคับ

ใหอุตสาหกรรมซึ่งใหบริการทางการเงิน ตองเก็บรักษาขอมูลเพื่อชวยเหลือในการสืบสวนและ

ดําเนินคดีที่เกิดข้ึนตามกฎหมายหลักขางตน การฝาฝนไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดมีความผิดตาม

กฎหมาย 

(3) กฎหมายประกอบอ่ืนๆ ซึ่งทําใหรัฐบาลกลางแคนาดาสามารถรวมมือกับหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายทั้งกับรัฐบาลทองถิ่นและตางประเทศในการคนหา ยึด และแบงปนทรัพยสินที่ไดมา

จากการประกอบอาชญากรรมซึ่งยึดไดดวย กฎหมายเหลานี้ ไดแก 

 
15 Canada Criminal Code Part XII.2 Proceeds of Crime Section 462.47. 
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- The Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act 1988 ซึ่งใหอํานาจรัฐบาล

แคนาดาในการเจรจาสนธิสัญญาสองฝายกับประเทศตางๆ เพื่อรวมมือกันในการสืบสวน การ

ดําเนินคดี และการตอตานการฟอกเงิน 

- The Seized Property Management Act 1993 ซึ่งใหอํานาจรัฐบาลกลางในการ

จัดการและจําหนายทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม รวมทั้งใหสามารถแบงปนประโยชนกันใน

ระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งกับตางประเทศซึ่งมีสวนรวมในการสืบสวนที่นําไปสูการ

ริบทรัพยเหลานั้นดวย 

2. กฎหมายลําดับรอง ไดแก กฎระเบียบ (Secondary Legislation : Regulations) 

The Record Keeping Act บังคับใหสถาบันและบุคคลในอุตสาหกรรมใหบริการทางการ

เงินใหมีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ในรายละเอียดไดมอบให The Governor in Council ซึ่งใชอํานาจ

บริหารในระดับรัฐบาลกลาง กําหนดกฎระเบียบเปนการทั่วไป เพื่อปฏิบัติการตามความมุงหมายของ

พระราชบัญญัติดังกลาวในเร่ืองที่เกี่ยวกับ : - 

- ธุรกิจ วิชาชีพ และกิจการ ที่ตองบังคับตาม The Record Keeping Act 

- ขอมูลและรายละเอียดหรือขาวสารอ่ืนที่ตองเก็บรักษา 

- ระยะเวลาและวิธีการที่ใชในการเก็บรักษาขอมูล 

- มาตรการเพื่อใหมีการตรวจสอบตัวตนของลูกคา 

The Governor in Council ไดออกระเบียบ The Proceeds of Crime (Money 

Laundering) Regulations หรือเรียกวา The Proceeds of Crime Regulations ซึ่งใชบังคับต้ังแต

เดือนมีนาคม 1993  

3. แนวทางปฏิบัติโดยสมาคมธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ (Guideline from 

banking association and other financial institutions) 

ธนาคารแคนาดาไดเผยแพรแนวทางปฏิบัติเพื่อชวยเหลือพนักงานในการปฏิบัติตาม

มาตรการเพื่อตรวจสอบและตอตานการฟอกเงินมาต้ังแตป 1985 ปถัดมาสมาคมธนาคารแหง

แคนาดาไดมีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติเพื่อตอตานการฟอกเงิน (Task Force on Money Laundering) 

ข้ึนเพื่อให   คําปรึกษาแกธนาคารแคนาดาในการปฏิบัติตามมาตรการในการตอสูกับการฟอกเงิน 

นอกจากนี้ใน  ป 1989 The Superintendent of Financial Institutions ซึ่งรัฐบาลกลางแตงต้ังข้ึน

เพื่อกํากับดูแลสถาบันการเงิน ไดจัดทําหนังสือ Best Practices for Detecting Money Laundering 

ซึ่งสถาบัน การเงินใชเปนแนวทางเพื่อไมใหตกเปนเคร่ืองมือของนักฟอกเงิน 
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อังกฤษ: ตลาดการเงินของโลกและเปาหมายของนักฟอกเงิน 
 

ประเทศอังกฤษเปนศูนยกลางของตลาดทางการเงินที่ใหญที่สุดในโลก โดยเฉพาะ       

กรุงลอนดอน ซึ่งรองรับการใหบริการตลาดทุกขนาดและความซับซอนทั้งภายในอังกฤษเองและ    

ตางประเทศทั่วทุกภูมิภาค กรุงลอนดอนเปนศูนยกลางตลาดหุนที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก        

รอยละ 40 ของกิจกรรมการแลกเปล่ียนระหวางประเทศทั่วโลกเกิดข้ึนที่มหานครแหงนี้ ธนาคารและ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยของโลกลวนแลวแตมีสาขาหรือสํานักงานผูแทนแหงหนึ่งที่นี่ นอกจากนี้     

กรุงลอนดอนยังมีอุตสาหกรรมการประกันภัยที่ใหญและหลากหลายดวย รวมทั้งหมดแลวอังกฤษจึง

เปนผูใหบริการตามความตองการของทั้งโลก และเปนศูนยกลางชั้นนําในการเปลี่ยนแปลงทาง      

การเงิน16 

ดวยเหตุผลเดียวกันทําใหประเทศอังกฤษเปนเปาหมายที่ดึงดูดใจแกนักฟอกเงินดวย 

เพราะตลาดทางการเงินของลอนดอนมีมิติทั้งดานกวางและลึก และเปดกวาง ซึ่งเปนประโยชน   

อยางยิ่งในการฟอกเงินในทุกข้ันตอนของอาชญากร  แรงดึงดูดใจดังกลาวยิ่งเพิ่มมากข้ึนเมื่อ          

สหภาพยุโรป (European Union) จะนําระบบธนาคาร การลงทุน และการประกันภัย ที่เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันมาใช รวมทั้งการควบคุมและอุปสรรคที่ลดลงในการเคลื่อนยายสินคา บริการ กําลังคน 

และเงินทุนอยางเสรีในยุโรป 

หนวยงานของรัฐของอังกฤษไดตระหนักวาตลาดทางการเงินของลอนดอนมีความสําคัญ

ยิ่ง ทั้งแกเศรษฐกิจของอังกฤษเองและแกตลาดทางการเงินของโลก จึงไดพิจารณาเห็นความจําเปน

ในการปกปองความมั่นคงของตลาดดังกลาว หนวยงานรัฐของอังกฤษมีสวนรวมโดยมีบทบาทเปน

แกนนําในการตอตานการฟอกเงินระหวางประเทศ จะเห็นไดวาอังกฤษเปนประเทศแรกที่ใหสัตยาบัน

อนุสัญญาเวียนนา ค.ศ.1988 และอนุสัญญา The Council of Europe Convention รวมทั้งได

ดําเนินการและมีสวนรวมในขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตอตานการฟอกเงิน      

นอกจากนี้ อังกฤษยังเปนสมาชิกผูกอต้ัง Financial Action Task Force (FATF) ดวย 

 

 

 

 

 
16 Richard  Parlour, p.195. 
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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

ในการตอบโตกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมการฟอกเงิน อังกฤษมีโครงสรางทาง

กฎหมายประกอบดวย 3 ระดับ ประกอบดวย 

1. กฎหมายหลักที่บัญญัติโดยรัฐสภา (Primary Legislation: Principal Acts of 

Parliament) กอนป ค.ศ. 1986 หนวยงานของรัฐตองอาศัยบทตางๆ ที่เปนบทบัญญัติทั่วไปใน Theft 

Act 1968 และ Misuse of Drug Act 1971 หลังจากนั้นจึงมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินข้ึนมาโดยเฉพาะเปนคร้ังแรก ซึ่งมุงเนนในการดําเนินการกับผูลักลอบคายาเสพติด (Drug 

Trafficking) ตอมามุงไปที่กลุมผูกอการราย (Terrorism) และในปจจุบันขอบเขตของกฎหมายนี้ได

ขยายรวมไปถึงการฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมโดยท่ัวไป (General Crime) บทบัญญัติที่

เกี่ยวกับการตอตานการฟอกเงินมีปรากฏในพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้ 

(1) Drug Trafficking Offences Act 1986 (DTOA) 

(2) Criminal Justice (Scotland) Act 1987 (CJSA) 

(3) Criminal Justice Act 1988 (CJA88) 

(4) Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 (POTA) 

(5) Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 (CJICA) 

(6) Criminal Justice (Confiscation) (Northern Ireland) Order 1990 (CJO) 

(7) Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1991 (NIEPA) 

(8) Criminal Justice Act 1993 (CJA93) 

กฎหมายเหลานี้ปจจุบันยังไมมีการรวบรวมเพื่อทําเปนฉบับเดียวกัน เนื่องจากเห็นวามี 

ความสําคัญแตกตางกันและควรคงไวโดยแยกเปนกลุมตามความผิดมูลฐานทั้งสามประการดังกลาว 

สําหรับความผิดฐานฟอกเงินโดยทั่วไปของประเทศอังกฤษ แบงออกไดเปน 5 ความผิด      

ดังนี้17 

 

 

 
17 Richard  Parlour, p.199. 
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(1) การชวยเหลือใหผู อ่ืนรักษาไวซึ่งผลประโยชนที่ไดจากอาชญากรรม (Assisting 

another to retain the benefit of crime) 

(2) การไดมา การครอบครอง และการใชเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม 

(Acquisition, possession and use of criminal proceeds) 

(3) การปกปดอําพราง หรือการโอนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม เพื่อ      

หลีกเล่ียงการถูกดําเนินคดีหรือคําส่ังริบทรัพย (Concealing or transferring proceeds to avoid 

prosecution or a confiscation order) 

(4) การฝาฝนไมรายงานส่ิงที่ตนรูหรือเหตุนาสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Failure to 

disclose knowledge or suspicion of money laundering) 

(5) การเปดเผยความลับของผูซึ่งรูหรืออาจรูความลับในราชการอันเปนปรปกษตอ      

การดําเนินการของรัฐตามกฎหมาย (Tipping off) 

 

2. กฎหมายลําดับรอง: ระเบียบวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1993 

(Secondary Legislation: Money Laundering Regulations 1993) กําหนดใหสถาบันการเงินเกือบ

ทั้งหมด และบุคคลอ่ืนบางกรณี ตองจัดต้ังระบบเพื่อตอตานการฟอกเงิน การฝาฝนระเบียบนี้โดยการ

ไมจัดต้ังและดูแลกระบวนการในการตอตานการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา ไมวาจะมีการ    

ฟอกเงินจริงๆ เกิดข้ึนในสถาบันการเงินนั้นหรือไมก็ตาม 

 

หนาที่ในการตอตานการฟอกเงินซึ่งสถาบันการเงินและผ ู มีหนาที่อ่ืนๆ ไดแก 

(1) จัดใหมีระบบควบคุม (Control systems) ไดแกการควบคุมดูแลใหมีกระบวนการ  

ควบคุมภายในและการติดตอส่ือสารตามสมควรเพื่อยับยั้งหรือปองกันการฟอกเงิน 

(2) การบงช้ีและการตรวจพิสูจนตัวตนของลูกคา (Identification and verification) ไดแก 

การสามารถระบุตัวตนของลูกคาและผูซึ่งลูกคาทําธุรกรรมดวยได 

(3) การตรวจสอบธุรกรรม (Transaction examination) ไดแก การฝกอบรมใหพนักงาน

แยกแยะและจัดการกับธุรกรรมซ่ึงอาจปรากฎเปนการฟอกเงินได 

(4) การเก็บรักษาขอมูล (Record keeping) ไดแก การเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวกับการบงช้ี

ตัวตนของลูกคาและขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกคา โดยตองเก็บรักษาไว 5 ป 
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(5) การรายงาน (Reporting) ไดแกการรายงานภายในเกี่ยวกับการบงช้ีตัวตนของลูกคา

และความรูหรือความสงสัยวามีการฟอกเงินตอพนักงานดูแลใหเปนไปตามกฎหมายของสถาบัน

การเงินนั้น ซึ่งเรียกวา Money laundering Compliance Officer (MLCO) ซึ่ง  MLCO จะพิจารณา

และรายงานแกหนวยงานกลาง (National Crime Intelligence หรือ  NCIS) ทราบตอไป อยางไรก็

ตาม การรายงานแกหนวยงานกลางดังกลาวในกรณีของประเทศอังกฤษไมถือเปนการบังคับใหตอง

กระทําแตอยางใด (Voluntary Notification)18 

(6) การใหความรูและฝกอบรม (Education and training) ไดแก การใหการศึกษาและ

ฝกอบรมโดยเฉพาะแกพนักงานของสถาบันการเงินซ่ึงตองดําเนินการกับธุรกรรมใหรูถึงการตอตาน

การฟอกเงิน 

 

3. แนวทางของหนวยงานวางกฎเกณฑและสมาคมการคา (Guidedance of Regulatory 

Authorities and Trade Associations) ซึ่งไดแกแนวทางปฏิบัติที่ออกโดย Joint-Money 

Laundering Steering Group) เพื่อใชสําหรับธนาคาร ธุรกิจการประกัน และธุรกิจการลงทุน 

นอกจากนี้ องคกรอ่ืนๆ ก็ไดออกแนวทางปฏิบัติดวย เชน The Law Society, Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales และ The Finance and Leasing Association  

แนวทางปฏิบัติเหลานี้เปนการตีความระเบียบวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน 1993 เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ แตไมมีผลบังคับเปนกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 “what’s the Colour of Money: Money Laundering & Suspicious Transaction,” p.70, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย เร่ือง การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ประสบการณของเนเธอรแลนดและกฎหมาย

ใหมของไทย โดย Mr. Theo  Aske  ผูกํากับการ สํานักงานตํารวจแหงชาติเนเธอรแลนด เม่ือวันพุธที่ 7 มิถุนายน 

2543 โรงแรมสยามซิต้ี. 
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NCIS  (The  National    Criminal  Intelligence  Service) 
 

NCIS  เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมการปราบปรามในภาพรวมของประเทศอังกฤษมี   

NDIU  (National  Drugs  Intelligence  Unit)  รับขอมูลจากทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน  จากนั้น  

จะวิเคราะหขอมูล โดยเนนบัญชีที่ตองสงสัย หลังจากนั้นจะสงขอมูลที่ตองสงสัยนั้นใหหนวยงานท่ี   

เกี่ยวของดําเนินการ และจะมีการติดตามผล เจาหนาที่สืบสวนจะตองรายงานผลการสืบสวนให  

NDIU  ทราบวาคืบหนาไปอยางไรบาง 

 
ลักษณะและภาระหนาท่ี  NCIS 

 

NCIS  เปนหนวยงานที่ต้ังข้ึนโดยกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษในป 1990 ตามความ

ตองการของ  Association  of  Chief  Police  Officers  ของประเทศอังกฤษ  ซึ่งมีการเรียกรองให

ประเทศอังกฤษไดมีระบบขอมูลอาชญากรรมแหงชาติข้ึน 

ภาระกิจของ NCIS คือดําเนินการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับ    

อาชญากรรมที่รายแรง (รวมถึงการกอราย) อาชญากรรมที่สงผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศ  

เมื่อรวบรวมขอมูลไดเพียงพอแลว ก็จะสงขอมูลนั้นไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับ

การใหเปนไปตามกฎหมาย 

NCIS  ไดเร่ิมปฏิบัติภาระกิจตามหนาที่ในชวงตนป  1992  และปจจุบันประกอบดวย  

เจาหนาที่ที่เปนตํารวจมากกวา  400  คน  พนักงานศุลกากร  และสรรพากรอีกประมาณ  40  คน  

แมเจาหนาที่สวนใหญจะประจําอยูที่  Spring  Gardens  ในมหานครลอนดอน  แตก็ยังมีสํานักงาน

สาขาอีก  5  แหงทั่วประเทศอังกฤษ  โดยมีการสับเปล่ียนเจาหนาที่ระหวางกัน 

ผูอํานวยการของ  NCIS  จะข้ึนตรงตอรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษจากการที่  NCIS  

เปนสวนหนึ่งของกิจการตํารวจ   และศูนยคอมพิวเตอรแหงชาติ  ดังนั้น  นอกจากภาระหนาที่ใน   

การบริหารขอมูลแลว  NCIS  ยังมีหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทําให

เกิดการประสานระหวางสวนทองถิ่นและสวนกลาง ซึ่งสงผลดีตอสัมฤทธ์ิผลในการปราบปราม

อาชญากรรมในประเทศอังกฤษ  (NCIS) 

 

 

 

DPU



                                                                                                                                                                 33

 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศอังกฤษ  มีอยู  2  ฉบับคือ 

1. Money  Laundering  Regulation   ค.ศ.  1993  มีสาระสําคัญดังนี้ 

- กําหนดใหสถาบันการเงิน  เชน  ธนาคารพาณิชย  สหกรณออมทรัพย  บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย  มีหนาที่บันทึกขอมูลการทําธุรกรรมในคร้ังแรกของลูกคา 

- กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําบันทึกการโอนเงินตาง ๆ ซึ่งมีการโอนเงินเกินกวา  

1,500  EUR  (10,000  ปอนด)  และเก็บไวภายใน  5   ป 

- กําหนดใหสถาบันการเงิน  เชน  ธนาคารพาณิชย  สหกรณออมทรัพย  บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย  มีหนาที่บันทึกขอมูลการทําธุรกรรมในคร้ังแรกของลูกคา 

- กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําบันทึกการโอนเงินตาง ๆ ซึ่งมีการโอนเงินเกินกวา  

1,500  EUR  (10,000  ปอนด)  และเก็บไวภายใน  5   ป 

- กําหนดใหสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่ตองสงสัยวาเกี่ยวของกับการฟอกเงิน

แกหนวยงาน  National  Criminal  Intelligence  Services  หรือ  NCIS 

 

หนวยงาน  NCIS  จะทําการรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทุกชนิด  

โดยในแผนกที่เกี่ยวกับการฟอกเงินมีเจาหนาที่ประมาณ  10   คน  เจาหนาที่สวนหนึ่งจะทําหนาที่

ปอนขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอีกสวนหนึ่งจะทําหนาที่วิเคราะหขอมูลกอนสงใหหนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

ขอสังเกตตอกฎหมายฉบับนี้ 

- ตามกฎหมายฉบับนี้  กําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา  แตในสวนการ

ดําเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินยังไมมีการดําเนินคดีแตอยางใด  เนื่องจากภาระการพิสูจนเกี่ยวกับ

การกระทําความผิดตกอยูแกฝายโจทกหรือเจาหนาที่ของรัฐ  และไมสามารถหาหลักฐานเพื่อพิสูจน

วาเจาของทรัพยสินไดรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการกระทําความผิด 

- บรรดาสถาบันการเงินและสมาคมการธนาคารของประเทศอังกฤษไดใหความรวมมือ

กับ  NCIS  ในการปฏิบัติตามกฎหมายเปนอยางมาก  นอกจากนี้  ยังไดมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่

ของสถาบันการเงินเพื่อใหมีความชํานาญ 
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1. Drug  Trafficking  Offences  Act.  มีสาระสําคัญคือ  กําหนดใหสามารถรับ

ผลประโยชน  (Benefit)  จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งเร่ิมคํานวณต้ังแตเม่ือศาลมี

คําพิพากษายอนหลังไป  6  ป  โดยอาศัยวิธีคํานวณตามราคา  (Confiscated  by  Value)  คือ  ให

ชําระเปนตัวเงิน  หากไมมีก็ดําเนินการริบทรัพยสินทั้งหลายที่มีอยูภายใน  10  ป 

ในปหนึ่ง  ๆ  หนวยงาน  NCIS  จะไดรับขอมูลจากสถาบันการเงินประมาณ  14,000 ชิ้น  

โดยขอมูลประมาณ  6 – 10%  ไดนํามาขยายผลการสืบสวนสอบสวนในคดียาเสพติด 

ทรัพยสินที่ถูกศาลมีคําส่ังใหริบจะตกเปนของกระทรวงการคลังโดยไมมีกองทุน ทั้งนี้    

เพื่อปองกันปญหาการที่เจาหนาที่มีอคติในการทํางาน  โดยมุงถึงผลประโยชนที่จะไดรับมากเกินไป 
 
สวิสเซอรแลนด: ฟอกเงินมากเพียงใดก็ไมกระทบตอเสถียรภาพของประเทศ 

 

เมืองตางๆ ของสวิสเซอรแลนดมีชื่อวาเปนศูนยทางการเงิน แตเสถียรภาพทางการเมือง 

การใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงของธนาคารสวิสในเร่ืองความนาเช่ือถือ     

และการรักษาความลับของลูกคา ทําใหสถาบันการเงินของสวิสเซอรแลนดเปนที่ดึงดูดใจ ไมเพียงตอ

นักธุรกิจที่สุจริตเทานั้น แตตอนักฟอกเงินดวย 

 มีส่ิงบงชี้ระบุวาสถาบันการเงินในเมือง Zurich, Geneva และ Ticino19 ถูกใชเปน     

เคร่ืองมือในการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการระหวางประเทศขององคกรอาชญากรรม เชน ในการ

ฟอกเงิน ซึ่งการใหบริการเหลานี้กระทําโดยบุคคลที่เจตนากระทําตนเปนคนกลางทําการแทนองคกร

อาชญากรรมเหลานี้ หรือเรียกวาผูที่อยูระหวาง (Go-betweens) หรือผูเลนบทบาทในตลาดสีเทา 

(Grey-market Players) หรือโดยสถาบันการเงินที่ไมมีการตรวจสอบภูมิหลังของลูกคาอยางเพียงพอ 

มากกวาที่จะเจตนาทําเพื่อองคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะ 

 

 

 

 
19 อางใน Urs  Pulver, Switzerland in Butterworths International Guide to Money Laundering 

Law and Practice, n.d., p.169. 
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 คดีการฟอกเงินเกือบจะทั้งหมดที่สืบสวนในสวิตเซอรแลนด เปนเร่ืองซึ่งมีความผิดมูลฐาน 

(ซึ่งทําใหไดมาซ่ึงเงินสกปรก) หรือความผิดเบ้ืองตน (Initial Crime หรือ Front Crime) เกิดข้ึนนอก

ประเทศสวิตเซอรแลนด และโดยทั่วไปสถาบันการเงินในประเทศนี้จะไดรับทรัพยสินที่ผานการฟอก

มาบางแลว (Pre-washed) จากศูนยกลางการเงินอ่ืนโดยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส หรือการฟอกเงิน

ที่เกิดข้ึนในสวิตเซอรแลนดมักเปนข้ันตอนในลําดับถัดมา ไมใชเปนข้ันตอนแรกๆ 

อยางไรก็ตาม นาแปลกใจที่การใชสถาบันการเงินสวิสเปนเคร่ืองมือขององคกร      

อาชญากรรมไมไดสงผลกระทบแกเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศนี้มากนัก สถาบันการเงินสวิส

ไมถือวาถูกแทรกซึมบอนทําลายโดยองคกรอาชญากรรม ทั้งอาชญากรรมที่เปนความผิดมูลฐานก็  

ไมไดเกิดข้ึนมาก 

 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

1. กฎหมายอาญา ไดแก 

- ความผิดอาญาในการฟอกเงินตามประมวลกฎหมายอาญา (The Swiss Penal Code-

SPC) โดยความผิดมูลฐานซึ่งทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินที่มีการฟอกนั้นตองเปนความผิดอาญาที่      

รายแรง (Felony) ตัวอยาง เชน การลักทรัพย การปลนทรัพย การยักยอกโดยเจาหนาที่ของรัฐ 

พนักงานธนาคาร การรับของโจร การฉอโกง การขมขูรีดเอาทรัพย เปนตน 

- ความผิดอาญาสําหรับสถาบันการเงินซึ่งไมดําเนินการตามสมควร (Insufficient Due 

Diligence) เกี่ยวกับธุรกรรม ลงโทษแกผูไมตรวจสอบตามสมควรเกี่ยวกับตัวตนของผูรับ

ผลประโยชนในธุรกรรม 

- ความผิดอาญากรณีการมีสวนรวมหรือการชวยเหลือแกองคกรอาชญากรรมซึ่งปกปด

โครงสรางและตัวตนของสมาชิก และกอต้ังข้ึนเพื่อการประกอบอาชญากรรมรายแรงหรือหาผลกําไร

จากอาชญากรรม 

- ความผิดอาญาในการใหเงินทุนในการประกอบอาชญากรรมยาเสพติด 

 

2. แนวทางของระเบียบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ระเบียบปฏิบัติของ

คณะกรรมการธนาคารกลางสวิส (The Swiss Federal Banking Commission) วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกําหนดหลักปฏิบัติตางๆ ของธนาคาร เชน 

- การไมรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม 
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- ความเส่ียงที่พนักงานธนาคารอาจกลายเปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะรับ 

เก็บรักษาเงิน หรือชวยเหลือในการนําเงินไปลงทุนโดยรูหรือควรจะไดรูวาเปนเงินสกปรก 

- หนาที่ของธนาคารในการรูจักตัวตนที่แทจริงของผูทําธุรกรรม และในบางกรณีรวมทั้ง

ของผูรับประโยชนจากธุรกรรมดวย 

- ธนาคารตองพรอมที่จะใหความรวมมือกับหนวยงานดําเนินคดีอาญาของสวิสในสวนที่

เกี่ยวกับการฟอกเงิน และโดยเฉพาะตองเก็บรักษาขอมูลการเงินของลูกคาเพื่อทางการสามารถ  

ตรวจสอบไดดวย 

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขอตกลงวาดวยการดําเนินการตามสมควร 

(Due Diligence Convention) ระหวางสมาคมธนาคารสวิสและธนาคารพาณิชย ซึ่งมีเนื้อหา      

เกี่ยวกับการบงชี้ตัวลูกคา การตรวจสอบการทําธุรกรรม และการหลีกเล่ียงการเขาไปของเกี่ยวหรือ

ชวยเหลือลูกคาในบางกรณี เชน การหลบหนีภาษีอากร 

 
อิตาลี: การฟอกเงินจากอาชญากรรมสารพันประเภท 
 

การพัฒนากาวหนาขององคกรอาชญากรรม ซึ่งทําใหอิตาลีมีชื่อเสียงในแงลบวาเปน

ประเทศที่แกงมาเฟยมีอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองสูง รวมทั้งประเทศนี้ถูกใชเปนจุดแลกเปล่ียน

สําหรับยาเสพติดจากเอเชียตะวันตกเฉียงใตไปยังอเมริกามากยิ่งข้ึน ทําใหหนวยงานของรัฐในอิตาลี

ตองมีกฎหมายและกฎระเบียบจํานวนมากเพื่อปองกันและตอตานการฟอกเงินที่ไดมาจากกิจกรรม

ผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดแลว ยังมีการคาอาวุธระหวางประเทศ การ 

ขูเข็ญกรรโชก การพนัน การคาประเวณี และการฉอโกงเงินตรา เงินเหลานี้มีมูลคาหลายลานลีรตอป 

จึงถูกนําไปทําธุรกรรมหรือลงทุนในธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รานคาปลีก และ

เกษตรกรรม 

 กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินฉบับแรกของอิตาลีตราข้ึนในทศวรรษที่ 1970 โดย

กําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และบังคับใหหนวยงาน

สาธารณะและสถาบันเครดิตมีภาระในการทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน

กวา 20 ลานลีร20 

 
20 Giunluca  Beneddeti, Italy in Butterworths International Guide to Money Laundering Law 

and Practice, n.d., p.97. 
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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของอิตาลีใน

ปจจุบันประกอบดวย 3 ระดับ คือ 

1. การกําหนดใหกิจกรรมการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา 

(The Italian Criminal Code) ซึ่งนํามาใชโดย Decree Law No.59 ในป 1978 กําหนดความผิด

อาญาสําหรับการเจตนาเปลี่ยนสภาพและโอนเงินและทรัพยสินที่ไดมาอาชญากรรมประเภท       

การปลนทรัพย กรรโชกรีดเอาทรัพย ที่มีความรุนแรงและการลักพาบุคคลพรอมกับเงินและทรัพยสิน 

ตอมากฎหมาย Law 55/90 ไดมีการขยายบทบัญญัติใหรวมถึงการเปล่ียนสภาพ การโอน และการ

ปดบังอําพรางเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรมรายแรงอ่ืนๆ เชน การกอการราย การ       

คาอาวุธ การพนัน การคาประเวณี และการคอรัปชั่น จนกระทั่งในป 1993 ซึ่งอิตาลีไดปรับปรุง       

บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินดังกลาวเปนแบบเปดกวาง (Open-ended)21 กลาวคือ การ

ฟอกเงินโดยเจตนาซ่ึงกระทําตอเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมทุกประเภทที่กําหนดในประมวล

กฎหมายอาญาเปนความผิด 

2. กฎหมายที่เกี่ยวกับคนกลาง (Intermediary) ทางการเงินและเครดิต ไดแก Law 55/90 

ซึ่งกําหนดบทบัญญัติประการเพื่อปองกันการฟอกเงินโดยวิธีการใหมีการบงช้ีตัวบุคคลซ่ึงทําธุรกรรม

โอนเงินจํานวนมาก และกําหนดใหธนาคารและสถาบันการเงินดําเนินการดวยความโปรงใสและ

ตรวจสอบได 

การดําเนินการในทางปฏิบัติจริงๆ ไดมีการตรากฎหมาย Law 197/1991 (หรือเรียกวา 

The Money Laundering Law) ซึ่งมุงหมายใหมีการบันทึกการโอนเงินสดและการระบุตัวตนของ   

ลูกคา รวมทั้งเพื่อควบคุมกิจกรรมทางการเงินดวย กฎหมายนี้หามมิใหโอนเงินสดหรือตราสารผูถือ  

ซึ่งมีจํานวนรวมเกินกวา 20 ลานลีร เวนแตจะมีการดําเนินการผานคนกลางซ่ึงไดรับการรับรอง 

(Approved Intermediary) และมีการรายงานที่ถูกตอง การโอนตองมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษร

ของลูกคาซ่ึงคนกลางเปนผูรับในขณะคนกลางรับเงินสดหรือตราสารผูถือนั้น คนกลางในที่นี้หมายถึง 

ที่ทําการไปรษณีย สถาบันเครดิตของอิตาลีและสหภาพยุโรป รวมทั้งคนกลางที่สถาบันเหลานี้     

ควบคุม หรือคนกลางที่ดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ถูกตอง และบริษัทจัดการเงินทุน เปนตน 

 
21 Ibid, p.99. 
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การระบุตัวตนของลูกคาและการลงทะเบียนเปนอีกหนาที่หนึ่งที่ The Money 

Laundering Law กําหนดใหเปนภาระของคนกลางซ่ึงไดรับการรับรองเหลานี้ตองกระทําในบางกรณี 

เชน ธุรกรรมเก่ียวกับเงินสดหรือตราสารผูถือเกินกวา 20 ลานลีร เปนตน 

นอกจากนี้ พนักงานระดับสูงของสถาบันการเงินที่เปนคนกลางเหลานี้จะตองรายงาน    

ธุรกรรมที่นาสงสัย ซึ่งพิจารณาจากขอมูลที่มี ลักษณะ กิจกรรมและวิธีการของธุรกิจแลวอาจสรุปได

วาเงินสดหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของไดมาจากอาชญากรรม โดยรายงานแกผูแทนทางกฎหมายของ   

คนกลางนั้น 

3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการยึดเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดยาเสพติด 

ไดแก Law No.646 ในป 1982 ซึ่งกําหนดใหสามารถริบทรัพยสินที่ไดมาทางตรงหรือทางออมจาก

อาชญากรรมได 

 
ญ่ีปุน: การฟอกเงินไมใชปญหาใหญ 
 

การฟอกเงินในประเทศญ่ีปุนที่ผานมาไมปรากฎวาเปนปญหารายแรงแตอยางใด ทั้งมีการ

ควบคุมดูแลบัญชีนิรนามและบัญชีที่ไมใชชื่อจริงของลูกคาเปนอยางดี เนื่องจากบัญชีเหลานี้มักถูกใช

ในการหลบเล่ียงภาษี อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความวิตกกังวลในชุมชนระหวางประเทศเกี่ยวกับการ

ฟอกเงิน ทําใหการฟอกเงินกลายเปนประเด็นสําคัญข้ึนทันทีที่ญ่ีปุนเปนหนึ่งในประเทศแรกสุดที่ให

สัตยาบันอนุสัญญาเวียนนา 198822 

 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

ญ่ีปุนมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคร้ังแรกในป 1991 (The Law on 

Special Measures regarding the Law on the Control of Narcotics and Psychotropic 

Substances for the Purpose of Preventing Acts which Facilitate Illegal Activities related to 

Controlled Drugs under International Co-operation, Law No.94) นอกจากนี้ยังมีการแกไข

 
22 Hiroshi Oda and Masabumi Yamane. Japan in Butterworths International Guide to Money 

Laundering Law and Practice. London: Butterworths & Co (Publisher) Ltd., Richard Parlour (Editor), 

1995, p.109. 
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กฎหมายใหมนี้ทําใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ซึ่งการฟอกเงินที่เปนความผิดตาม

กฎหมายอาญาของญ่ีปุนตองเปนการฟอกเงินที่เกี่ยวของกับความผิดในการลักลอบคายาเสพติด

และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทเทานั้น ไมรวมถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร การกอการ

ราย หรือความผิดอาญาทั่วไปแตอยางใด 

 นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังบังคับใหสถาบันการเงินตองรายงานธุรกรรมที่นาสงสัย

ดวย ซึ่งตองระบุขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับธุรกรรม ชื่อ ที่อยูของคูกรณี

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเหตุผลในการที่สงสัย 

 สํานักงานกํากับดูแลธนาคารแหงกระทรวงการคลังญ่ีปุน (The Banking Bureau of 

Finance) ไดออกหนังสือเวียน (Circulars) ใหธนาคาร บริษัทประกันภัย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

เกี่ยวกับปญหาดังกลาว ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนตุลาคม ค.ศ.1990 

 โดยพ้ืนฐานแลว หนังสือเวียนเชนนี้ในประเทศญ่ีปุนถือเปนการตีความอยางเปนทางการ

รวมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติกฎหมาย แมทางทฤษฎีจะไมมีผลบังคับตามกฎหมาย แตในทาง

ปฏิบัติ การตีความกฎหมายนั้นๆ ก็จะเปนไปตามหนังสือเวียนเหลานี้ หนายงานท่ีไดรับหนังสือเวียน

จะปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือเวียนโดยไมมีขอยกเวน23 

 

เนื้อหาสําคัญที่ระบุในหนังสือเวียนดังกลาว การฟอกเงิน มีความหมายถึง :-  

1. ผูไดรับประโยชนจากการลักลอบคายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ซึ่งเปด

บัญชีธนาคาร โอนเงินระหวางบัญชี หรือซื้อตราสารการเงิน เพื่อปกปดที่มาของเงินไดหรือเจาของที่

แทจริง และ 

2. สถาบันการเงิน และ/หรือ พนักงานของสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวของกับการกระทําเชนวา

นี้โดยรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการคาขายยาเสพติด 

นอกจากนี้ หนังสือเวียนดังกลาวยังไดระบุประเด็นสําคัญๆ ประการอ่ืน ไดแก 

 
23 Hiroshi Oda and Masabumi Yamane, p.110. 
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- ในการเปดบัญชี ตูเซฟ หรือการทําธุรกรรมเงินสดปริมาณมาก ตองมีการตรวจสอบ    

ตัวตนของลูกคาโดยใชเอกสารทางราชการ สถาบันการเงินตองหลีกเล่ียงไมเปดบัญชีนิรนามหรือ

บัญชีที่ไมใชชื่อของลูกคา 

- ควรรายงานเกี่ยวกับส่ิงบงชี้ตัวตนของลูกคาทุกรอบคร่ึงปตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ควรใหความใสใจเปนพิเศษในกรณีที่คูกรณีในธุรกรรมเปนบริษัทแตในนาม (Paper 

Company) หรือบริษัทที่ไมมีการดําเนินธุรกิจจริง ธุรกรรมที่ผิดปกติหรือธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินสด

ซึ่งมีความนาสงสัยวามีวัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

- ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของลูกคาและรายละเอียดของบัญชีควรเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป 

- สมาคมการคาควรประชุมหารือกันเพื่อหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน   

การฟอกเงิน 

- สถาบันการเงินควรดําเนินการตามมาตรการเหลานี้โดยใหมีระบบการกํากับใหมี      

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบการตรวจสอบ และโครงการฝกอบรม 

หนวยงานกลางท่ีทําหนาที่เปนศูนยกลางรับรายงานการทําธุรกรรมที่นาสงสัยของญ่ีปุน 

รวมทั้งคือ Japan Financial Intelligence Office หรือที่เรียกกันวา JAFIO ซึ่งเพิ่งดําเนินงานในเดือน

กุมภาพันธ ค.ศ.2000 ที่ผานมา24 
 
ฮองกง: ศูนยกลางการเงินของเอเชียแปซิฟก 
 

เนื่องจากมีการตอตานการฟอกเงินที่เขมแข็งในโลกตะวันตก จึงมีผูใหความเห็นวาการ

ฟอกเงินจะเปล่ียนมาแพรหลายมากข้ึนในเขตเอเชียแปซิฟก เพราะองคประกอบที่เหมาะสมในการ

ฟอกเงิน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบกฎหมายบางประเทศที่ยังไมพัฒนามาก ซึ่ง

เอ้ืออํานวยในการฟอกเงิน รวมทั้งระบบธนาคารใตดิน (Underground Banking System) เชน ที่รูจัก

กันวา Chit, Chop Shop, Hawalla หรือ Hundi เปนตน25 ที่ใชกันมากเพื่อเคลื่อนยายเงินทุนโดย

อาชญากรในประเทศเหลานี้ 

 
24 Japan  Jurisdiction Report ใชในการสัมมนาระหวางประเทศ 3rd Asia/Pacific Money 

Laundering Methods Typologies Workshop ณ โรงแรมโซลทวิน กรุงเทพฯ เม่ือวันที่  1-2 มีนาคม 2543. 
25 Susan  Revell and John  Holmes. Hong Kong Italy in Butterworths International Guide to 

Money Laundering Law and Practice, n.d., p.85. 
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ฮองกงเปนอีกประเทศหนึ่งซ่ึงไดชื่อวาเปนศูนยกลางการเงินซึ่งใชในการฟอกเงินของนัก

คายาเสพติดทั้งในระบบและนอกระบบธนาคาร ทําใหฮองกงตระหนักในความสําคัญที่จะตองรักษา

ชื่อเสียงทางการเงินและต่ืนตัวดําเนินการรวมมือกับตางประเทศในความพยายามเพื่อตอสูกับปญหา

การฟอกเงิน 

 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

1. กฎหมายหลัก ไดแก The Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 

(The DTRPO) ซึ่งใหอํานาจรัฐในการติดตาม ยึดอายัด และริบทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรมของ

ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานลักลอบคายาเสพติด 

The DTRPO บัญญัติใหการกระทําการชวยเหลือผูคายาเสพติดใหรักษาหรือจําหนาย

ทรัพยสินที่ไดมาจากการคายาเสพติดเปนความผิดอาญา และบังคับใหสถาบันการเงินตองชวยเหลือ

หนวยงานของรัฐในการสืบสวน ผูตองหาตองพิสูจนใหไดวาตนเองไมมีเจตนาช่ัวราย (Mens rea) จึง

จะพนผิด 

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในป 1993 สํานักงาน

การเงินแหงฮองกง (Hong Kong Monetary Authority-HKMA)  ไดออกแนวทางปฏิบัติแกสถาบัน

การเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งระบุถึงการปองกันมิใหสถาบันการเงินถูกใชในการฟอกเงิน รวมทั้ง

หลักการรูจักลูกคาของตน (Know Your Customer) ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการแหงบาเซิล (The 

Basle Committee) 

HKMA เห็นวาสถาบันการเงินควรใชนโยบายและกระบวนการพื้นฐานเหลานี้เพื่อ

ชวยเหลือในการตอตานการฟอกเงินในระบบของธนาคาร ทั้งในระดับชาติและระดับระหวางประเทศ 

ฮองกงยึดหลักสากลในการกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองใชความพยายามอยาง

สมเหตุสมผลในการตรวจสอบตัวตนของลูกคา มีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลเพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบของศาลในกรณีที่มีคดีเกิดข้ึน นอกจากนี้สถาบันการเงินตองรายงานธุรกรรมที่นาสงสัยไป

ยังศูนยบริหารขอมูล (Financial Intelligence Unit) ทันที FIU ของฮองกงเปนการปฏิบัติการรวมกัน

ระหวางหนวยงานตํารวจ ศุลกากร และสรรพสามิต ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตอตานการ

ฟอกเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งใหแนวทางและความชวยเหลือสถาบันการเงินในการ

ปองกันการฟอกงิน 
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สิงคโปร: ตอตานอาชญากรรมยาเสพติดอยางเขมแข็ง 
 

การบังคับใชกฎหมายในสิงคโปรโดยทั่วไปจะเนนไปที่การยึดทรัพยสินที่อาชญากรไดมา

จากการคอรับชั่น การฉอโกง และเม่ือเร็วๆ นี้ไดเนนมาที่การคายาเสพติด การฟอกเงินในสิงคโปร    

ถือเปนความผิดที่ติดตามมา (Derivative Offence) หรือ ความผิดอุปกรณ (Ancillary Offence) หรือ

จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีความผิดหลัก (Substantive Offence) อ่ืนเกิดข้ึนเสียกอน ซึ่งโดยปกติไดแก

ความผิดฐานคายาเสพติด ปจจุบันสิงคโปรไดชื่อวาเปนประเทศหน่ึงที่รัฐบาลมีนโยบายที่เขมแข็ง    

รุนแรงในการจัดการกับอาชญากรรมการคายาเสพติด26 

 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

1. กฎหมายหลัก เกี่ยวกับการฟอกเงินของสิงคโปร คือ The Drug Trafficking 

(Confiscation of Benefits) Act (Chapter 84A) ซึ่งบัญญัติใหการฟอกเงินที่ไดมาจากความผิด     

ยาเสพติดและการชวยเหลือในการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญา และใหริบทรัพยสินเชนวานั้น 

กฎหมายนี้ยังไดกําหนดกลไกใหสามารถบังคับคําส่ังริบทรัพยสินของตางประเทศในสิงคโปรไดดวย 

รวมทั้งใหสิงคโปรชวยเหลือหนวยงานของรัฐตางประเทศในการสืบสวนคดีการฟอกเงิน 

ในสวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน บทบัญญัติใน The Banking Act ของสิงคโปร

กําหนดใหธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ตองเปดเผยหรือรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับการคายา

เสพติด ทั้งนี้เพื่อการสืบสวนในประเทศเองและในกรณีมีการรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

นอกจากนี้ กฎหมายหลักขางตนบัญญัติใหสถาบันการเงินมีภาระหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูล

ทะเบียนของตนฉบับเอกสารและใหเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายสามารถใชประโยชนได 

 

 

 

 
26 John  Koh and Yeoh Lian Chuan. Singapore Italy in Butterworths International Guide to 

Money Laundering Law and Practice. n.d., p.141. 

 

DPU



                                                                                                                                                                 43

 

 

                                                          

2. แนวทางปฏิบัติของธนาคาร ในตนป 1990 สมาคมธนาคารแหงสิงคโปรไดออก      

แนวทางปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันการใชระบบธนาคารสิงคโปรในทางที่ ผิดสําหรับ            

วัตถุประสงคในการฟอกเงินที่ไดจากการลักลอบคายาเสพติด (General Guideline on Prevention 

of the Misuse of the Singapore Banking System for Drug Trafficking and Money 

Laundering Purposes)  เพื่อชวยเหลือธนาคารในการจัดการกับปญหาการฟอกเงิน ทั้งนี้ใหเปน

ความสมัครใจของธนาคารในการดําเนินการตามแนวทางนี้ ไมมีผลบังคับตามกฎหมายแตประการใด 

 
ประเทศไทย  

 

ความสําคัญของปญหาอาชญากรรมยาเสพติดและการฟอกเงินเปนที่ตระหนักแกนานา

ประเทศทั่วโลก ในป 2531 องคการสหประชาชาติไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ   

ลักลอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (United Nations Convention Against Illicit 

Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances, 1988) หรือที่รูจักกันในช่ือยอวา อนุสัญญา

กรุงเวียนนา 1988 (Vienna Convention 1988) ซึ่งกําหนดใหประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกจะตอง

มีมาตรการในการจัดการกับการคายาเสพติด ซึ่งรวมทั้งบังคับใหมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหการ

ฟอกเงินเปนความผิดอาญาดวย27 ทั้งนี้ เพื่อตองการตัดทอนผลประโยชนของอาชญากร ขจัดแรง   

จูงใจในการคาหากําไรจากการกระทําความผิดอีกตอไป 

ในฐานะที่เปนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติหรือสวนหนึ่งของประชาคมโลก ในการ

แกไขปญหายาเสพติดและการฟอกเงินอันกลายเปนปญหาของโลก ซึ่งตองมีการปรึกษาหารือและ

รวมมือประสานงานอยางเขมแข็งจริงจังของประเทศตางๆ ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและ

พัฒนากฎหมายใหสามารถเอาผิด และลงโทษแกผูกระทําความผิดในการฟอกเงินไดอยางมีระบบ

และสอดคลองกับหลักการสากล เพื่อสามารถรวมมือประสานงานกับประเทศอ่ืนๆ ไดอยางเสมอหนา

ตอไป 
 
 
 

 
27 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน. การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน :        

คูมือประชาชน. สิงหาคม 2543, หนา 6. 
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นโยบายของรัฐบาล 
 

ในภาพรวมรัฐบาลไทยแทบทุกยุคสมัยตางมีนโยบายในการปองกันและปราบปราม      

ยาเสพติด แตนโยบายในการจัดการกับการฟอกเงินโดยตรงไมชัดเจนมาก28 จนกระทั่งเม่ือประเทศ

ไทยมีความประสงคในการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาวขางตน รัฐบาลจึงมี

นโยบายที่เดนชัดข้ึน โดยเฉพาะจากคําแถลงนโยบายตอรัฐสภาของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 

เมื่อปลายป 2540 รัฐบาลตองการผลักดันใหมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่อง   

มาจากการคายาเสพติด29  เพื่อใหสามารถจัดการกับอาชญากรไดทั้งอาญาและทรัพยสิน อันจะเปน

การชวยกําจัดวงจรการฟอกเงินใหหมดไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แนวความคิดและกระบวนการในการรางกฎหมาย 
 

จากความสําคัญของปญหา แรงกดดันจากประชาคมโลก และการประกาศนโยบายของ     

รัฐบาลดังกลาว จึงไดมีการศึกษาและผลักดันใหมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใหการฟอกเงินเปน   

ความผิดอาญา และกําหนดมาตรการลงโทษทั้งทางชีวิตรางกายและการริบทรัพยสิน 

สํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาอนุสัญญาเวียนนา 1988 และมี

ภารกิจในการผลักดันใหประเทศเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาดังกลาว ไดขอสรุปจากการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งไดเชิญหนวยงานท่ี

เกี่ยวของใหความเห็นวา ประเทศไทยในขณะน้ันมีกฎหมายและมาตรการรองรับตามเงื่อนไขของ

อนุสัญญาเวียนนาไดแลวแทบทุกขอ เวนแตในเร่ืองการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทาง

อาญา จึงมีมติใหแตงต้ังอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน30 จากผูทรงคุณวุฒิตางๆ 

และผูแทนหนวยงานตางๆ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ     

สูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
28 อรรณพ ลิขิตจิตถะ. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ   

ฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สํานักงาน ป.ป.ส., พิมพคร้ังที่ 2, ตุลาคม 2542, หนา 21. 
29 ดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 20-21 

พฤศจิกายน 2540 (นโยบายในระยะปานกลาง: การปรับโครงสรางและการพัฒนาสังคม ขอ 2.6.8). 
30 อรรณพ ลิขิตจิตถะ. หนา 12-13. 
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ในการยกรางไดมีการศึกษาวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศตางๆ เพื่อ

นํามาปรับใชกับประเทศไทย โดยยึดถือตามกฎหมายแมแบบของสหประชาชาติเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ที่ไดมาจากอาชญากรรมยาเสพติด (Model Law on Money Laundering, Confiscation and 

International Cooperation in Relation to Drugs) และขอแนะนํา 40 ประการของ FATF เปนหลัก
32  

รางกฎหมายนี้ ป.ป.ส. ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 ผานข้ันตอน        

การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี สูกระบวนการของสภาเมื่อ    

6 สิงหาคม 2540 ซึ่งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใชเวลารวมกันประมาณ 7 เดือน กอนนายก       

รัฐมนตรีจะนํารางกฎหมายทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ

วันที่ 21 เมษายน 2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เปนตนมา 

ในการพิจารณาตามข้ันตอนตางๆ มีขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การกําหนด

ความผิดมูลฐานหรือความผิดที่เปนมูลเหตุทําใหไดมาซ่ึงเงินหรือทรัพยสินที่อาชญากรนําไปฟอก    

นั่นเอง ในชั้นคณะกรรมการยกรางนั้นไดกําหนดความผิดมูลฐานเพียงฐานเดียว คือ ความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (พล.อ. ชวลิต  ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น) คณะกรรมการกฤษฎีกา และช้ันการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ไดมี

การพิจารณาปรับปรุงความผิดมูลฐานในการฟอกเงินอีกหลายคร้ัง ซึ่งเสนอใหมีความผิดมูลฐาน

ต้ังแต    2 ฐาน ถึง 10 ฐาน ในที่สุดไดขอยุติที่ความผิดมูลฐาน 7 ประเภทตามที่เปนอยูใน

พระราชบัญญัติ  ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 
31 คําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 3/2537 เร่ือง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

พิจารณารางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการปกปดหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการ

กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537. 
32 อรรณพ ลิขิตจิตถะ. หนา 25-27 และ 192. 
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หลักการและสาระสําคัญ 
 

เนื่องจากกอนหนาที่จะมีการประกาศพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไมมีกฎหมายใดกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ทําใหไมสามารถ

ปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินที่อาชญากรฟอกไดเทาที่ควร 

พระราชบัญญัตินี้จึงไดตราข้ึนเพื่อกําหนดมาตรการตางๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม

ดังกลาว กฎหมายนี้ถือเปนการประกาศเจตนารมยของรัฐที่จะจัดการดูแลมิใหการฟอกเงินกลายเปน

ปญหาใหญของสังคมไปมากกวานี้ โดยมีหลักการและสาระสําคัญ ไดแก 

1. ต้ังฐานความผิดอาญาข้ึนมาใหม เรียกวา ความผิดฐานฟอกเงิน33 โดยความผิดฐาน

ฟอกเงินอาจเปนการกระทํากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อซุกซอนหรือ

ปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทํา

ความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2) กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ต้ัง 

การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 

2. กําหนดความผิดมูลฐาน หรือความผิดเบ้ืองตนที่ทําใหไดมาซึ่งเงิน หรือทรัพยสิน       

ซึ่งอาชญากรนํามาฟอกเงินในภายหลัง ความผิดฐานฟอกเงินตองเปนการกระทําตอเงินหรือทรัพยสิน

ที่ไดมาจากการกระทําความผิดเพียงบางประเภทเทานั้น ซึ่งเรียกวาความผิดมูลฐาน 7 ประการไดแก 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เชน การคาประเวณีหญิงและเด็ก) 

(3) การฉอโกงประชาชน 

(4) การฉอโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน 

(5) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพยโดยกลุมอิทธิพล 

 
33 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน,  หนา 7. 
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(7) ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีศุลกากร 
3. กําหนดหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงิน ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินใชชองโหวของ

ธุรกิจที่ไมมีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ทําใหการฟอกเงินเปนไปอยางงายดาย

และการสืบสวนสอบสวนเปนไปดวยความยากลําบาก กฎหมายนี้จึงกําหนดใหผูเกี่ยวของในการ

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินตองมีหนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรม และดําเนินการในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในประการอื่นๆ ดวย ไดแก  

 

สถาบันการเงิน มีหนาที่ 

(1) รายงานการทําธุรกรรม โดยใหรายงานการทําธุรกรรม 3 ประเภท คือ ธุรกรรมที่ใชเงิน

สดปริมาณมาก (ต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาสูง (ต้ังแต 5 ลานบาท

ข้ึนไป) และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(2) จัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม 

(3) จัดใหลูกคาจดบันทึกการทําธุรกรรม 

(4) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกขอเท็จจริง 5 ป 

(5) ใหความรวมมือแกสํานักงาน ปปง. ในการเขาถึงขอมูลของลูกคากรณีมีเหตุอันควร

สงสัย 

 

สํานักงานที่ดิน มีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมเม่ือมีการขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณี และท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดปริมาณมาก (ต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป) 

(2) เม่ืออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมมีมูลคาสูง (ต้ังแต 5 ลานบาทข้ึนไป) เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาท

โดยธรรม หรือ 

(3) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 

ผูประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุน ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือให

คําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน หรือการเคล่ือนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานตอ
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4. องคกรและผูรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย 

(1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือคณะกรรมการ ปปง. เปน  

องคกรในการวางและกํากับนโยบาย จะเปนผูเสนอออกมาตรการและกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการ

ตามกฎหมาย รวมทั้งออกระเบียบและติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกฎหมายนี้ ซึ่ง

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงตางๆ 15 คน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง โดยมีเลขาธิการ ปปง.เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

(2) คณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพยสินที่     

เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมที่เชื่อวาเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการ

ฟอกเงินได 3 หรือ 10 วัน แลวแตกรณี รวมทั้งหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย     

ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินนั้นไดชั่วคราวไมเกิน 90 วัน องคประกอบมีเลขาธิการ ปปง. 

เปนประธานกรรมการ และผูซึ่งคณะกรรมการ ปปง.แตงต้ังอีก 4 คน เปนกรรมการ 

(3) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ทําหนาที่เปน  

หนวยงานธุรการ ทั้งแกคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมภายใตการบังคับบัญชา   

ของเลขาธิการ ปปง. 

5. มาตรการในการลงโทษ ทางอาญา ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และไมแตเฉพาะผูฟอกเงิน      

เทานั้นที่ตองรับโทษฐานฟอกเงิน ผูสนับสนุน ตองรับโทษเทากับผูฟอกเงินเอง ผูพยายามฟอกเงิน   

แมความผิดจะไมสําเร็จ แตตองรับโทษเทากับฟอกเงินสําเร็จแลว การสมคบกันเพื่อกระทําความ    

ผิดฐานฟอกเงิน ตองรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว 

 

สําหรับในทางแพงมีการนํามาตรการทางแพงมาใชเพื่อการปองกันและปราบปราม      

การฟอกเงิน โดยกฎหมายการฟอกเงินใหอํานาจในการยึด หรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน

ได โดยไมไดผูกติดกับคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาแตอยางใด ดังนั้น เงินหรือทรัพยสินเหลานี้   

ก็จะถูกริบเปนของแผนดินไดแมผูเปนเจาของทรัพยสินจะไมมีความผิดอาญา 
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บทที่  4 

มาตรการเก่ียวกับเงินสดตามกฎหมายฟอกเงิน 
 
 

แนวคิดและที่มาของมาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

 การฟอกเงินเกิดข้ึนเพราะมีแหลงที่ตองการแสวงหาวิธีที่จะเปล่ียนเงินสดจํานวนมาก      

ที่ไดมาจากการกระทําส่ิงผิดกฎหมาย และแปรเปล่ียนรูปแบบของเงินที่ไดมาโดยใหถูกตองตาม

กฎหมาย และเงินเหลานั้นกระทําผานสถาบันการเงิน 

ที่ผานมา ยังไมมีหนวยงานหรือองคกรที่คอยตรวจสอบการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับเงินสด 

หรือหามาตรการในการตรวจสอบเงินสดที่ผานสถาบันการเงิน โดยใหบุคคลผูทําธุรกรรมกับสถาบัน

การเงินรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินสดเหลานั้น จึงจําเปนที่สถาบันการเงินควรให    

ความรวมมือจัดทํารายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน 

 

a. ความหมาย1 

การฟอกเงินเปนการเปล่ียนเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริต ใหกลาย

สภาพเปนเงินที่ไดมาโดยถูกกฎหมาย หรือพิสูจนไมไดวาทุจริต การฟอกเงินนั้นไมเพียงเกี่ยวของกับ

การคายาเสพติดเทานั้น แตรวมถึงอาชญากรรมรายแรงอ่ืนๆ และรวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ดวย การฟอกเงินมีวิธีดําเนินการที่แตกตางกันในแตละประเทศ สวนหนึ่งกระทําโดยการโอนเงินผาน

บัญชีที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินตางๆ จนยากแกการพิสูจน หรือไมสามารถหาแหลงที่มาของเงิน

ได บางคร้ังอาจจะโอนเงินออกนอกประเทศ ไปยังประเทศที่มีกฎหมายควบคุมการเปดเผยความลับ

ของลูกคาอยางเขมงวด จากนั้นจึงโอนเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งยากที่จะหาหลักฐานพิสูจนเพื่อ

ดําเนินการตามกฎหมาย 

 

 

                                                           
1 ร.ศ.วีระพงษ   บุญโญภาส.  “กฎหมายเพื่อสกัดการฟอกเงิน”. เอกสารศูนยขอมูลอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ,  เมษายน 2537,  หนา 113-132 . 

DPU



                                                                                                                                                                 50

 

 

b. รูปแบบการฟอกเงิน 

(1) การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 

เปนการนําเงินสดที่ไดมาโดยไมสุจริตนั้นติดตัวหรือนําไปใชจายในตางประเทศ แตโดยที่

การโยกยายเงินสดที่ไดรับจากการคายาเสพติดหรืออาชญากรรมอ่ืนๆ เปนไปดวยความยากลําบาก

เนื่องจากมีจํานวนมากหรือธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินสดจํานวนมากๆ อาจจะถูกเพงเล็งไดงาย    

นอกจากนี้ทางการของประเทศยังมีมาตรการกํากับควบคุมการทําธุรกิจดวยเงินสดอยางเขมงวด  

รวมทั้งระบบการเงินของบางประเทศ อาจจะไมนิยมการใชจายหรือการทําธุรกิจโดยอาศัยเงินสด   

ดังนั้น การใชเงินสดที่ไดมาโดยไมสุจริตจึงกระทําเฉพาะในบางประเทศท่ีไมเขมงวดในการใชเงินสด

ในการทําธุรกิจดานการเงิน หรืออาศัยการนําเงินสดผานทางพรมแดนระหวางประเทศโดยติดสินบน

เจาพนักงานซ่ึงเปนการเส่ียงภัยอยางมาก 

(2) การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ 

เปนวิธีหลักโดยทั่วไปท่ีนิยมใชในการฟอกเงิน ซึ่งการฟอกเงินมักจะใชนามแฝงหรือใช   

ชื่อปลอมเพื่อไมใหสามารถสืบสาวหาเจาของที่แทจริงได  นิยมใชในประเทศที่ไมเขมงวดตอการ   

เปดเผยช่ือที่แทจริงธุรกิจ หรือเจาของบัญชีและไมมีการใหรายงานถึงธุรกรรมที่มีมูลคาคอนขางสูง 

อันเปนจุดออนและทําใหเกิดความสะดวกในการใชสถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงินได 

(3) การสงเงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศ 

เปนการนําเงินสดไปฝากไวในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงนิ

อยางเขมงวด เพื่อใหเงินที่ผิดกฎหมายเขาไปอยูในระบบการเงินของประเทศนั้น และโอนเงินกลับ

ไปสูผูคายาเสพติดหรือ อาชญากรโดยวิธีตางๆ เชน โดยทางโทรคมนาคม (Wire Transfer) เปนตน    

เงินที่ผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย อันเปนจุดออนของประเทศที่         

ไมเขมงวดเร่ืองการนําสงเงินสดออกนอกประเทศ 

(4) การจัดต้ังบริษัทหรือกิจการข้ึนบังหนา 

เปนการที่ผูคายาเสพติด หรืออาชญากรปกปดแหลงที่มาและความเปนเจาของเงินที่ไดมา

โดยผิดกฎหมาย ดวยการจัดต้ังหรือซ้ือกิจการในตางประเทศ เชน ในประเทศที่เปนเขตปลอดภาษี 

เปนตน แลวใหกิจการของตนในประเทศกูยืมเงินหรือซื้อสินคาจากกิจการในตางประเทศดังกลาวใน

ราคาแพงกวาปกติ ทั้งนี้เพื่อใหเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายถูกใชจายหมุนเวียนระหวางกิจการทั้งสอง

แหงดังกลาว 
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(5) อ่ืนๆ 

นอกจากวิธีการดังกลาวขางตนแลวยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกมาก เชน นําเงินไปซื้อกิจการที่มี

ผลขาดทุนแตธุรกิจมีรายรับเงินเปนเงินสด เชน โรงแรม กิจการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ภัตตาคาร รานคาปลีก เปนตน ซึ่งตอไปธุรกิจเหลานี้ก็จะกลับฟนข้ึนเพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิด

กฎหมายดังกลาว หลังจากนั้นจึงคอยถายเทเงินออกไปใช หรือการนําเงินไปซื้อตราสารที่โอนเปลี่ยน

มือได ซึ่งตราสารนั้นไมมีการควบคุมจากสถาบันการเงินผูออก ทําใหยากแกการสืบหาผูที่ซื้อและผูรับ

เงินตามตราสารน้ัน นอกจากนี้แลวปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารไดกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําให

การโอนเงินตางๆ จะมุงเนนที่ความรวดเร็วแตประการเดียว พนักงานโอนเงินจะไมรูจักลูกคา และ    

ไมทราบวัตถุประสงคในการโอนเงิน ดังนั้น วิธีการดังกลาวจึงอาจเปน ชองทางหลบซอนเงิน          

ผิดกฎหมายหรือการทุจริตของนักฟอกเงินไดเปนอยางดี 

 

3. แหลงที่มาของการฟอกเงิน 

แหลงที่มาของเงินที่ตองฟอกจะมีแหลงใหญ  ๆ  ดวยกัน  10  แหลง  คือ 

(1) จากวงการเมือง 

การเมืองเปนที่มาของผลประโยชนระดับชาติ  ซึ่งจะมีผลประโยชนที่มิใชตัวเงินรวมทั้งเงิน

ที่ไดมาโดยไมสุจริตไหลเวียนเขามามากมาย  เพราะฉะนั้น  เงินและผลประโยชนที่ไดมาทางการเมือง

โดยไมสุจริต  จึงเปนแหลงสําคัญสําหรับการฟอกเงิน 

(2) เงินที่ไดจากการฉอโกงประชาชน 

บุคคลหรือนิติบุคคลบางรายมีวิธีหาเงินโดยไมชอบหลายวิธี  เชน  การเลนแชรลูกโซ  หรือ

วิธีการหลอกลวงใหมารวมลงทุนเพื่อหวังกําไรที่เปนไปไมไดหรือเก็งกําไรจากการเลนหุนของสถาบัน

การเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(3) เงินจากวงการพนัน 

วงการพนันตางๆ  ทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมายมีเงินเดินสะพัดมากมาย  แหลงนี้

จึงเปนแหลงที่ทําใหเกิดเงินเปนจํานวนมาก เงินที่ไดจากวงการพนันเปนเงินที่จะตองนําเงินไปฟอก

เชนเดียวกัน  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาเงินจากแหลงนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด  เพียงไมตองการ

เปดเผยวามีจํานวนเทาไร 
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(4) เงินจากการคายาเสพติด 

แหลงเงินจากการคายาเสพติดเปนแหลงใหญที่สุดถือเปนเงินที่สกปรกที่สุด  และมีจํานวน

เพิ่มข้ึนตลอดเวลา  ซึ่งเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังประสบ 

(5) เงินสินบน 

คนสวนใหญมีความรูสึกที่ไมดีตอการรับสินบน หรือการรับสินบนเปนส่ิงที่ไมถูกตองใน

ความรูสึกของคนทั่วไป  ถึงแมวาการรับสินบนอยางนั้นจะถูกตองตามกฎหมายก็ตาม  เชน  รายได

จากสินบนนําจับ  หรือสินน้ําใจที่ไดจากการทําอะไรใหแลวมีคาตอบแทน  ดังนั้น  จึงมีการนําเงิน   

สินบนมาฟอกเชนเดียวกัน 

(6) เงินจากบริษัท 

บริษัท ใหญๆ  ที่ มี ร ายได เป นจํ านวนมาก  เช น  บ ริษัท  น้ํ ามั น  บ ริษัท  แร และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนบริษัทที่ถูกกฎหมายแตไปต้ังอยูในประเทศที่ไมมีความมั่นคงทางดาน      

การเมืองและเศรษฐกิจ เชน ประเทศแถบละตินอเมริกาหรือประเทศที่ดอยพัฒนาในอาฟริกา         

บางประเทศ  จึงมีการนําเงินที่ไดจากประเทศเหลานี้ไปไวยังแหลงอ่ืน  เพื่อปดบังที่มาและจํานวนเงิน 

(7) เงินสวนตัวที่ตองปกปด 

เปนเงินที่ตองนํามาฟอกดวยเหตุผลสวนตัว  เชน  เงินมรดกซึ่งจะกันไวเพื่อไมใหญาติ      

พี่นองรับรูหรือเงินที่กันไวเพื่อสรางอํานาจหรือผลประโยชนใหบุคคลหรือบุคคลใดหรือกลุมคนใด   

โดยเฉพาะ 

(8) เงินจากกลุมเศรษฐี 

เปนเงินที่ไดมาถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  เชน  เงินที่ไดมาจากการรับสัมปทาน  ไดแก  

การไดสัมปทานผูกขาด  หรือการไดสัมปทานในบางเร่ืองที่ไมถูกตอง  อันหมายถึงเงินที่บุคคลเหลานี้

รับหรือจายไปอยางผิดกฎหมายจากสัมปทานนั้น 

(9) เงินจากรัฐ 

เงินที่รัฐหรือประเทศตางๆ  เปนเจาของนําไปเก็บไวเพื่อเอาไปทําการอ่ืนตอไปโดยไมอยาก

ใหใครรูที่มาและที่ไปของจํานวนเงิน   เชน  เงินคาน้ํามัน  เงินราชการลับ  เงินคาสัมปทานตางๆ  เปน

ตน 

(10) เงินนอกระบบอ่ืนๆ  

หมายถึงเงินที่ไดมาจากทางอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 
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4. สถานที่สําหรับการฟอกเงิน 

แหลงที่มาของการฟอกเงินมีดวยกันหลายทาง ดังที่กลาวมาขางตน จึงกอใหเกิดสถานที่

สําหรับการฟอกเงิน เพื่อสนองวัตถุประสงค และความตองการการฟอกเงิน ดังนั้นสถานที่ระดับโลก

สําหรับการฟอกเงินจึงเกิดข้ึนตามแหลงตางๆ ทั่วโลก ซึ่งเทาที่ทราบรวมปรากฏ 10 แหลง คือ 

(1) แหลงที่หนึ่ง ธนาคารประเทศสวิตเซอรแลนด 

เนื่องจากประเทศสวิตเซอรแลนดมีกฎหมายคุมครองความลับของลูกคาอยางเขมงวด   

แตทั้งนี้ ถาธนาคารสวิสเห็นวามีการรองขอจากรัฐบาลแหลงที่มาของเงินที่ไมชอบมาพากลก็จะ     

เปดเผยที่มาของเงินเชนกัน 

(2) แหลงที่สอง สถาบันการเงินในหมูเกาะแคริบเบียน 

ประเทศหมูเกาะเหลานี้ทั้งที่เคยเปน และเปนอาณานิคมของประเทศทางยุโรป  ไดแก 

อังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และสเปน มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก แตเนื่องจากระยะหลัง

ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าขายไมไดราคา รวมทั้งเปนสถานที่อยูใกลกับแหลงเงินที่ใหญที่สุดของ

โลก คือ สหรัฐอเมริกา จึงเปลี่ยนมาเปนแหลงบริการฟอกเงิน 

(3) แหลงที่สาม ประเทศเล็กๆ ในยุโรปที่ไมมีรายไดหลักเปนที่แนนอน 

การฟอกเงินของประเทศแถบนี้ บางคร้ังถูกกฎหมายเพียงแตปดบังที่มาและผูฝาก และ

จํานวนเงินเทานั้น ไมไดเปนการฟอกเงินอยางจริงจัง แตเปนเพราะวาประเทศเหลานี้เปนประเทศที่มี

ขนาดเล็กมาก จนไมสามารถหาทางสรางเศรษฐกิจจากแหลงอ่ืนมาบํารุงประเทศไดอยางเพียงพอ จึง

ใชวิธีการเปนสถานที่ฟอกเงินจากแหลงตางๆ เชน เงินจากการพนัน เงินรายไดจากบริษัทจดทะเบียน

ที่หนีภาษี เปนตน ประเทศตางๆ เหลานี้ไดแก โมนาโค ไซบีเรีย เปนตน 

(4) แหลงที่ส่ี ประเทศแถบศูนยกลางการเงิน 

ประเทศตางๆ บริเวณศูนยกลางการเงิน เชน ในแปซิฟคตอนใตมีหมูเกาะสําหรับบริการ

เงินที่ตองฟอกจากเอเซียและออสเตรเลีย ทางยุโรปมีเกาะเล็กๆ หลายแหงที่อยูนอกเกาะฝร่ังเศส หรือ

อังกฤษที่เรียกวาเกาะไอรแลนดออฟมันตเกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียนบางเกาะ หรือประเทศที่มี

ฐานะเปนอิสระบางประเทศที่เดิมเปนอาณานิคม เชน ยิบรอลตา มอลตา และประเทศตามหมูเกาะ

ใหญนอยตางๆ 
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(5) แหลงที่หา บอนการพนันที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

แหลงการพนันสวนใหญเกิดข้ึนมาตามแหลงที่ไมสามารถพัฒนาสถานที่นั้นใหมี      

ความเจริญทางเศรษฐกิจจากทางอ่ืน หรือเปนสถานที่เคยมีเศรษฐกิจซบเซา เนื่องจากผูคนมีความ

นิยมเปล่ียนไป ซึ่งแหลงการพนันจะเปนที่ลางเงินใหทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

(6) แหลงที่หก ตลาดหุน 

เปนแหลงที่เงินเปล่ียนมือไดมาก และผูลงทุนไมคอยสนใจเก่ียวกับผูซื้อหรือผูขาย เพราะ

หุนเปนตราสารการเงินที่เปล่ียนมือไดงาย โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยาง    

รวดเร็ว ชวงที่หุนมีการคาขายมากสามารถทําการฟอกเงินโดยการซ้ือขายหุนไดเปนจํานวนมหาศาล 

หรือตลาดหุนที่มีลักษณะการซื้อขายที่เก็งกําไรก็จะมีชองทางใหเกิดการฟอกเงินไดเชนกัน 

(7) แหลงที่เจ็ด การคาขายที่ดิน 

ที่ดินเปนสินทรัพยที่สามารถเปล่ียนเปนเงินได ถึงจะชาแตมีปริมาณมาก และเปนที่นิยม

ของสถาบันการเงินในประเทศที่ยังไมคอยพัฒนา เพราะที่ดินเปนสินทรัพยที่จับตองได และ           ไม

สามารถขโมยได จึงมีการซื้อขายเปล่ียนมือเปนจํานวนมาก และราคาซ้ือขายจะข้ึนอยูกับความ  

พอใจของผูซื้อและผูขายเปนสําคัญ ดังนั้นวิธีที่จะใหประโยชนซึ่งกันและกันโดยการซื้อขายที่ดินใน

ราคามิตรภาพ หรือการใหคานายหนาซ้ือขายที่ดินก็เปนกระบวนการฟอกเงินอันหนึ่งเชนกัน 

(8) แหลงที่แปด สินทรัพยมีคาทุกชนิด 

แหลงฟอกเงินแหลงนี้ไดแกสังหาริมทรัพยมีคา เชน อัญมณีตางๆ ซึ่งจะมีการซื้อขายใหแก

กันในราคามิตรภาพ หรือการใหดวยสินน้ําใจอันเปนสาเหตุแหงการคอรัปชั่นและเปนที่มาของการ

ฟอกเงินตอไป 

(9) แหลงที่เกา การเปล่ียนเปนเงินสกุลอ่ืนๆ 

ปจจุบันมีประเทศเปดเสรีดานการเงินมากข้ึน ทําใหการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เปนไปอยางยากลําบาก สงผลใหการแลกเงินเพื่อสงไปยังตางประเทศทําไดงายข้ึน และมีจํานวน

มากกวาแตกอนประกอบกับการบริการสมัยใหม เชน การใชบัตรเครดิตเปนเงินสดในอีกประเทศหนึ่ง

นับเปนกลไกอีกวิธีหนึ่งของการฟอกเงิน 

(10) แหลงสุดทาย การฟอกเงินโดยใหผูอ่ืนถือสินทรัพยและรับเงินแทน 

เปนการมอบสินทรัพยใหผูไวใจ ซึ่งมิใชญาติพี่นองดูแลโดยมิไดทํานิติกรรมใดๆ ไว      

ลวงหนา เงินจํานวนนั้นจะถูกนํามาฟอกใหกลายเปนเงินที่ถูกตองเปนของตนตอไป 
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5. สถาบันการเงินกับการปองกันการฟอกเงิน 

การฟอกเงินในปจจุบันมีความซับซอน และรุนแรงทําใหมีเงินที่ผิดกฎหมายเขามาสูใน

ระบบการเงิน ซึ่งแหลงสําหรับทําการฟอกเงินที่สําคัญ คือสถาบันการเงิน เพราะธุรกิจเกี่ยวกับ

การเงินการธนาคารในรูปแบบปกติทางการคาทั่วไปยอมเปดชองทางใหอาชญากรทางเศรษฐกิจ 

สามารถนําทรัพยสินหรือเงินที่ไดมาจากการกระทําผิดมาแปรสภาพได โดยสถาบันการเงินจะเขามา

มีบทบาทเกี่ยวของดวยในฐานะผูฟอกเงิน ซึ่งทําหนาที่เพียงเปนผูสงผานเงินที่ผิดกฎหมายไปยัง    

เจาของเงินในรูปแบบตางๆ ในชองทางธุรกิจการเงินการธนาคารซึ่งประเภทรูปแบบที่ไดรับความนิยม

มากที่สุดในขณะนี้คือ การนําเงินที่ไดมาโดยไมถูกตองไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพราะถือวาเปน

ระบบการฟอกเงินที่สะอาดที่สุดและไดผลมากที่สุด รวมทั้งมีระยะเวลาการฟอกเงินที่ส้ัน สวนรูปแบบ

อ่ืนที่นิยมกระทํารองลงมา ไดแก การนําเงินออกนอกประเทศ หรือนําไปฝากไวกับสถาบ ันการเงินใน

ประเทศ ดังนั้น กฎหมายที่ควบคุมการฟอกเงินจึงตองการจะรูวาทรัพยสินนั้นเคลื่อนยายไปไหนบาง 

ซึ่งในทรรศนะของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป.2  ผูที่รูดีที่สุดวา เงินสดตางๆ เคล่ือนไหวไปที่ไหน

อยางไร  ไดแก ธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ดังนั้นการคนหาเงินสดที่ไดจากการคอรัปชั่นและ

การคายาเสพติดจึงตองอาศัยขอมูลขาวสารจากธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหลายเปนสําคัญ ซึ่ง

จะใหไดผลเต็มที่ตองมีกฎหมายพิเศษออกมาบังคับใช โดยเฉพาะในแงของการอํานวยความสะดวก

ในการคนหาที่มาของเงินสกปรก และในแงของการปองกันการโยกยายเงินเหลานี้ตอไปอีก ลักษณะ

ของกฎหมายท่ีจะออกมาแกปญหาการฟอกเงิน จึงจําเปนตองมีขอบังคับใหธนาคารและสถาบัน

การเงินชวยตรวจสอบดูวาเงินที่ผานเขาออกยังสถาบันการเงินของตนเปนเงินที่กระทําธุรกิจกันอยู

ตามปกติ หรือเปนเงินที่แปลกปลอมมาเปนพิเศษ ถาเกิดความไมปกติ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

นั้นๆ ตองรายงานใหหนวยงานกลางที่ต้ังข้ึนมารับผิดชอบทราบโดยดวน วิธีการดังกลาวขางตนจะทํา

ให ติดตามคนหาเงินสกปรกไดงายข้ึน 

 

หลักเบ้ืองตนของสถาบันการเงินตอการปองกันการฟอกเงิน 

1) รูจักลูกคา ไมวาเปนเจาหนี้หรือลูกคา หรือนิติบุคคล 

2) รูจักพนักงาน ตองรูจักพนักงานของตนทุกระดับช้ัน ถาจะใหประสบผลดียิ่งข้ึน ควรรูจัก

ครอบครัวของพนักงานเหลานั้นดวย 

 
2 นายประสิทธิ์  ดํารงชัย. “การฟอกเงินในทรรศนะเลขาฯ ป.ป.ป.”  มติชนรายวัน,  21 พฤษภาคม 

2537, หนา 2. 
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3) รูจักสถาบันการเงินอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ผูบริการระดับสูงมี

ชื่อเสียงไมดี 

4) รูจักระบบ โดยจัดระบบใหพนักงานมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

 

หนาที่ของสถาบันการเงิน 

สถาบันการเงินทั้งหลายนับวาเปนองคกรอันดับแรก ที่มีสวนในการปองกันการฟอกเงินได

เปนอยางดีฉะนั้นสถาบันการเงินจะตองมีหนาที่ 

1) ไมปดบังชื่อบัญชีรวมทั้งประวัติสวนตัวของลูกคา ในกรณีที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐ

รองขอนั่นคือ ตองไมมีกฎหมายคุมครองความลับของลูกคา 

2) เก็บหลักฐานทางบัญชี (STATEMENT) ไวอยางนอย 5 ป 

3) เมื่อปดบัญชีควรเก็บหลักฐานทางบัญชี รวมทั้งประวัติสวนตัวของลูกคาไวดวย 

4) ใหความสนใจกับบัญชีที่ซับซอน และหมุนเวียนที่ไมปรกติ  (COMPLEX UNUSUAL 

LARGE TRANSACTIONS AND UNUSUAL PATTERNS OF TRANSACTIONS) 

5) เมื่อสงสัยลูกคารายใดวามีพฤติการณไมดี ควรแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐทราบ

โดยทันที 

6) มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

7) ใหความสนใจกับลูกคาที่ติดตอธุรกิจกับตางประเทศที่กําลังเติบโต 

8) เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับเงิน “สกปรก” ขอใหรับไวพิจารณาอยางถี่ถวนทันที 

 

                ผลกระทบตอสถาบันการเงิน 

1) สถาบันจะมีภาระมากข้ึนในการรายงาน โดยเฉพาะการรับฝากเงินสดในปริมาณมาก 

คือประมาณรอยละ 67-70 ของการซ้ือขายสินคาและบริการตางๆ ยังใชเงินสดเปนส่ือกลาง ดังนั้น

การนําเงินสดเขาฝากธนาคารในวันละจํานวนมากก็เปนเร่ืองที่คอนขางปกติ ในกรณีที่กฎหมายระบุ

ใหธนาคารตองรายงานการรับฝากเงินสดคงจะตองเปนปริมาณที่สูงพอสมควร เพื่อลดภาระการ

รายงานที่ไมจําเปน และทายสุด ตนทุนที่เพิ่มข้ึนนี้คงจะหลีกเล่ียงไมไดที่สถาบันการเงินจะตองผลัก

ภาระใหแกผูบริโภคในรูปของคาธรรมเนียมที่สูงข้ึน ซึ่งก็หมายความวาประชาชนโดยรวมจะตองรวม

รับภาระ อันนี้ควรเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึงดวย 
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2) กฎหมายอาจจะตองการใหธนาคารตรวจสอบขอมูล หรือประวัติลูกคาอยางละเอียด

ข้ึนเพื่อปองกันการใชนามแฝงหรือช่ือปลอม กลาวคือ จะเอาโทษถายอมใหมีการใชชื่อปลอมประเด็น

นี้ก็จะสรางภาระทางดานตนทุนใหแกธนาคารพาณิชยเชนกัน การซักถามในบางประเด็นนี้อาจจะ

กอใหเกิดความรูสึกที่ไมดีระหวางลูกคากับธนาคารได สังคมไทยไมชอบการซักถาม ผูฝากเงินอาจจะ

เดือดรอน ดังนั้นการรายงานทุกอยางควรทําใหเปนภาระรวมกันของลูกคาและธนาคารโดยเฉพาะใน

การเปดบัญชีอาจจะตองขอดูหลักฐานมากข้ึน 

3) ในการรายงานไมควรใหมีการใชการตัดสินใจสวนตัวโดยสถาบันการเงินมากเกินไปวา

ควรจะหรือไมควรจะรายงาน อันนี้จะกอใหเกิดปญหาเพราะการนํากฎหมายไปปฏิบัติจะขาดบรรทัด

ฐานที่แนนอนวาอะไรคือพฤติกรรมที่นาสงสัยซึ่งจะกอใหเกิดมาตรฐานการรายงานที่แตกตางกัน และ

นําไปสูปญหาระหวางธนาคารและลูกคา เพื่อหลีกเล่ียงปญหานี้ควรกําหนดกฎเกณฑที่แนนอน 

4) ประเด็นสุดทายคือ เร่ืองการเอาผิด จุดแรกก็คือ ถึงแมวาธนาคารจะมีความต้ังใจดีที่จะ

ใหความรวมมือและเขมงวดกับพนักงาน แตโอกาสพลาดยอมเกิดข้ึนได โดยเฉพาะข้ันตอนแรกคือ

การควบคุมระบบสาขา ซึ่งระบบการเงินการธนาคารของไทยเปนแบบ branch banking ธนาคารมี

เครือขายสาขามาก การควบคุมพนักงานในระดับลางจึงไมงาย เหมือนในกรณีที่ธนาคารมีสาขานอย

แบบที่อเมริกา ดังนั้นถากําหนดโทษไวสูงคือถึงข้ันจําคุก สถาบันการเงินจะตองทํางานอยาง

ระมัดระวังมากเกินไป ซึ่งอาจจะเปนผลเสียในแงของความคลองตัวในการทํางานในระยะแรกควร

กําหนดเปนโทษปรับ โดยแกไขใหเหมาะสมกับสถาบันการเงิน 

 
จากขอสรุปโดยสถาบันการเงิน ไดนําแนวความคิดของ AUSTRAC มาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย โดยใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําขอเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีที่จําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล 

ธุรกรรมการเงินของธนาคารพาณิชยขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงให

ธนาคารแหงประเทศไทยทราบ และใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนฝายตรวจสอบ เนื่องจากธนาคาร

อยูภายใตการกํากับและตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยอยูแลว 

2. คุณสมบัติของบุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรเปนผูมี

ความรู ความสามารถ และเขาใจวิธีการทํางานของธนาคารเปนอยางดี เพื่อมิใหเปนภาระหรือสราง

ปญหาแกการทํางานของธนาคารในอนาคต 

DPU



                                                                                                                                                                 58

 

 

3. การรายงานขอมูลของธนาคารขอใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายเพราะธนาคาร

เกรงวาอาจจะถูกฟองรองจากลูกคา และขอใหถือเปนความลับของทางราชการ เพื่อปองกันมิใหเกิด

ภัยมืดแกพนักงานธนาคารผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

นอกจากนี้การรายงานขอมูลที่ไมครบถวน โดยเจตนาบริสุทธิ์ ขอมิใหถือเปนความผิดของ

ธนาคารและพนักงาน 

4. ในกรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

ธนาคาร ขอใหมีอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด 

5. เสนอขอใหกฎกระทรวงที่จะยกรางข้ึน ระบุขอความและคําจํากัดความใหชัดเจน   

พรอมทั้งจัดทําแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหธนาคารสามารถนํามาใชเปนคูมือ

ปฏิบัติงานไดสะดวกใหมากที่สุด 

6. ในระยะเร่ิมแรก ขอเสนอใหเร่ิมจากประเภทธุรกรรมการเงินที่มีปริมาณไมมากและ    

ซับซอนกอน แลวคอยเพิ่ม Scale ใหมากข้ึนในอนาคตเมื่อมีความพรอมมากข้ึน 

 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับขอตกลงระหวาง

ประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน ตามอนุสัญญาเวียนนา 1988 พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงคตองการตรวจสอบความผิดที่เกี่ยวของกับการปราบปราม    

ยาเสพติด และในสวนของการรายงานและการแสดงตน ตามที่บัญญัติไวในหมวด 2 การรายงานและ

การแสดงตน ไดนําเอาหลักการของ  UN  MODEL  LAW 1995   เปนพื้นฐานในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะบัญญัติเปนกฎหมายภายในและใชบังคับเปน

กฎหมายได  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

มาตรา 13 เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงาน

การทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน  เมื่อปรากฎวาธุรกรรมดังกลาว  เปน 

1. ธุรกรรมทีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือ 

3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม  (1)  หรือ  (2)  หรือไม    

ก็ตาม 
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ในกรณีที่ปรากฎวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือ     

ยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงาน     

ขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

“ธุรกรรม”  หมายความวา  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม  สัญญาหรือการดําเนินการ

ใดๆ  กับผูอ่ืน  ทางการเงิน  ทางธุรกิจ  หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  หมายความวา  ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทํา

ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ  ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ       

ธุรกรรมที่มี เหตุอันควรเ ช่ือไดวากระทํา ข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัตินี้  หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน  ทั้งนี้ไม

วาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

การใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมที่ผิดปกติ  หรือมีเหตุอันควร

สงสัย  มีหลักเกณฑคลายคลึง  กับมาตรการทางกฎหมาย  ในการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน  ตาม  UN  MODEL  LAW  ของ  UNDCP  มาตรา  13   คือใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตอง    

รายงานกิจกรรมที่สงสัยวามีมูลฐานมาจากการคายาเสพติด ซึ่งเปนดุลพินิจของผูรายงานเองวา    

กิจกรรมใดตองสงสัยสมควรรายงาน โดยใหรายงานตอเจาพนักงานทางอาญาหรือหนวยควบคุมการ

ฟอกเงิน เพื่อทราบ หากเจาพนักงานทางอาญาเปนผูไดรับรายงานตองสงรายงานตอไปยังหนวย  

ควบคุมการฟอกเงิน  เพื่อหนวยควบคุมการฟอกเงินไดรับรายงานแลว  ตองดําเนินการสืบสวนทันที  

และมีอํานาจระงับกิจกรรมดังกลาวไวชั่วคราว และนอกจากนี้  ยังมีหลักเกณฑคลายคลึงกับ

ขอเสนอแนะ  40 ประการของ  FATF  คือสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานถึงธุรกรรมที่ตองสงสัย

แก      เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย  เชนกัน 

มาตรา  19  การรายงานตามมาตรา  13   มาตรา  14  มาตรา   15  และมาตรา  16  ซึ่ง 

ผูรายงานกระทําโดยสุจริต  หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด 

ทั้งนี้  การรายงานตามมาตรา  13  มาตรา   14  และมาตรา   15  ซึ่งผูรายงานกระทําไป

โดยสุจริต  หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด  ผูรายงานไมตองรับผิด  จะเห็นวา  กฎหมายให

ความคุมครองแกผูที่มีหนาที่ตองรายงาน  หากกระทําไปดวยความสุจริต  การใหความคุมครองเชน

วานี้  มีหลักเกณฑคลายคลึงกับ  UN  MODEL  LAW  ของ  UNDCP  มาตรา  17  และขอเสนอแนะ  

40  ประการของ  FATF 
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ตัวอยางลักษณะการรายงานของธุรกรรมกับสถาบันการเงินมีบัญญัติไวในราง

กฎกระทรวงของประเทศไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พุทธศักราช  2542   โดยไดกําหนดใหสถาบันการเงินและผูที่เกี่ยวของจัดทําแบบรายงาน 

1. แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด  กําหนดใหเจาหนาที่ของสถาบันการเงินเปน    

ผูจัดทําแบบรายงานของการเงินที่เกิดข้ึนจากการนําเงินสดมาฝากเกิน  2,000,000 บาท ตอ      

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. แบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ซึ่งใชทรัพยสินประกอบการทํานิติกรรม  

สัญญากําหนดใหเจาหนาที่ของสถาบันการเงิน เปนผูจัดทําแบบรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่   

เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาต้ังแต  5,000,000  บาทข้ึนไป  ตอสํานักงานปองกันและปราบปราม   

การฟอกเงิน 

3. แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ธุรกรรมท่ีมีความซับซอนผิดไปจาก

การทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ  ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  

ธุรกรรมที่มี เหตุอันควรเ ช่ือไดวากระทํา ข้ึนเพื่อหลีกเ ล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พุทธศักราช  2542  หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือ

อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือ      

หลายครั้ง 

4. แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือหรือเหตุอันควรสงสัย  ธุรกรรมที่มีความ

ซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ  ธุรกรรมที่ขาดความเปนไป

ไดในเชิงเศรษฐกิจ  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใต

บังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช  2542 หรือธุรกรรมที่

เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ัง

เดียวหรือหลายคร้ัง 

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสด โดยผานสถาบันการเงินและเปนการฟอกเงิน ในสมัยกอนไมถือ

เปนความผิด จะผิดไดแตฐานรับของโจร แตฐานฟอกเงินเปนการกําหนดใหมีข้ึนใหมในประเทศไทย 

ความผิดฐานนี้เปนความผิดสากล ไมวาจะกระทําในหรือนอกราชอาณาจักรสามารถเอาผิดไดหมด 
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ผูที่กระทําธุรกรรมจํานวนเงินต้ังแต 2 ลานบาท หรือมูลคาทรัพยสินต้ังแต 5 ลานบาทข้ึน

ไป ตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น หากรายไดอยูในขายตองสงสัย

ก็อาจจะถูกตรวจสอบได  ขณะนี้ธุรกรรมรายละ 2 ลาน มีประมาณ 3 แสนรายตอเดือน ซึ่งขอมูลจะ

มาจากทางอิเล็กทรอนิกสจากธนาคาร ทําใหงายตอการตรวจสอบ หากตรวจสอบพบตองชี้แจงได 

หากชี้แจงไมไดจะถูกยึดจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ชองทางฟอกเงิน ยุค Internet 
 

 ปจจุบัน บัตรเครดิตเปนวิธีการชําระเงินที่นิยมกันมาก ในการซื้อขายสินคาดวยเทคโนโลยี

การเขารหัสมากกวาการใชเช็ค ซึ่งมีตนทุนทางธุรกรรมสูง และมีกระบวนการข้ันตอนตางๆ ที่ใชเวลา 

และพัฒนาการมาใชเงินสดอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเปล่ียนมือไดงายและตรวจสอบยาก 

 ประเทศไทย (Thailand Development and Research Institute : TDRI) ระบุใน      

รายงานวิจัย เร่ืองเงินอิเล็กทรอนิกสกับนโยบายการเงินและการฟอกเงิน ซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วา ปจจุบันมีการพัฒนา และทดลองใชระบบการ

ชําระเงินใหมๆ แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 
1. กลุมระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment System) 

ประกอบดวย 

(1) เช็คอิเล็กทรอนิกส (Electronic check) พัฒนาข้ึนมาจากระบบเช็คในปจจุบัน ใหมี

ความเร็วมากข้ึน โดยปรับปรุงใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งตัวเช็ค การลงลายมือชื่อ และการจัดสง 

มีเทคโนโลยีเขารหัสขอมูล(encryption) เพื่อรักษาความปลอดภัย แตยังคงลักษณะคลายเช็คใน

ปจจุบันคือ ผูรับชําระจะเปนผูรับความเส่ียงในกรณีที่ผูส่ังจายไมโอนเงินเขาบัญชี 

(2) บัตรเครดิต (Credit Card) พัฒนาข้ึนมาจากบัตรเครดิตที่ใชอยูในปจจุบัน โดยยึด

หลักการเดิม คือบริษัทบัตรเครดิตเปนผูรับความเส่ียงในกรณีที่ผูซื้อสินคาไมชําระเงิน แตปรับปรุงให

มีความปลอดภัยมากข้ึน ระบบที่ไดรับความสนใจมากในปจจุบันไดแก SET ซึ่งไดเพิ่มกลไกในการ

รักษาขอมูลสวนตัวของผูใชบัตร และเพิ่มความปลอดภัยโดยการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Certificate) ใหรานคาและผูบริโภคสามารถยืนยันไดวาทั้งสองฝาย เปนบุคคลตามที่

กลาวอางจริง 

(3) บัตรเดบิต (Debit Card) คลายกับบัตรเดบิตที่ใชอยูในปจจุบัน หลักการคือ ไมมีผูใด  

แบกรับความเส่ียง เนื่องจากมีการโอนเงินเขาบัญชีของรานคาในทันที ผูส่ังจายไมสามารถส่ังจายเงิน
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2. กลุมเงินสดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Cash) แบงออกเปน 2 กลุมยอย 

(1) เงินสดอิเล็กทรอนิกสซึ่งจัดเก็บอยูในบัตรที่บรรจุวงจรรวม (IC Card; Smart Card) ซึ่ง

สามารถเติมเงินได 

(2) เงินสดอิเล็กทรอนิกสที่ใชอยูในเครือขายพัฒนาจากเหรียญกษาปณหรือธนบัตรที่ใช

อยูในปจจุบัน แตปรับปรุงใหเปนเงินสดอิเล็กทรอนิกส เงินกลุมนี้เองที่สงผลกระทบตอปริมาณเงิน  

ในระบบ และผลประโยชนของรัฐจากสิทธิในการออกเงินตราและที่สําคัญจะเปนชองทางใหมใน   

การฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย 

 

E-Cash กับการฟอกเงิน 

 

สองนักวิชาการจาก TDRI ต้ังขอสังเกตวาการเกิดข้ึนของเงินอิเล็กทรอนิกสไดสรางความ

วิตกกังวลตอเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจาก

ระบบการชําระเงินดังกลาวอาจเปนชองทางในการฟอกเงิน เพราะสามารถเปลี่ยนมือไดงาย และยาก

ตอการตรวจสอบ 

การใชเงินหรือระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิด

ผลเสียตอสังคม มี 2 แนวทางใหญๆ คือ 

1. ใชในการกระทําผิดกฎหมายโดยตรง เชน ใชในการยักยอกเงินอิเล็กทรอนิกสโดยการ

ออกเงินปลอม หรือออกเงินมากเกินความเปนจริง โดยเจาหนาที่ของบริษัทที่ออกเงินอิเล็กทรอนิกส

หรือบุคคลภายนอก 

2. ใชเงินอิเล็กทรอนิกสในการฟอกเงิน ซึ่งครอบคลุมถึง 

 

 

(1) ใชเงินอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือในการชําระเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน ในการคา

ยาเสพติด เปนตน 
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(2) ใชเงินอิเล็กทรอนิกสในการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายเพื่อปกปด

ที่มาของเงิน และเพื่อใหดูเหมือนวาเงินดังกลาวไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

วิธีการฟอกเงินนั้น ผูตองหาฟอกเงินอาจจัดต้ังรานคาออนไลนซึ่งรับชําระเงินดวยเงิน

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงินจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายได การซ้ือสินคาหรือ

บริการ ดวยเงินอิเล็กทรอนิกสจะทําใหการตรวจจับการฟอกเงินทําไดยาก เนื่องจากสามารถรวบรวม

เงินที่โอนมาจากที่ตางๆ เขาดวยกันโดยแทบไมมีรองรอย และสามารถโอนถายเงินผานตัวกลาง

หลายทอดเพื่อปกปดที่มาของเงินไดอยางสะดวกอีกดวย นอกจากนี้การฟอกเงินจะทําไดสะดวกที่สุด 

หากผูฟอกเงินเปนบริษัทผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสเสียเอง 

 

ชองทางการฟอกเงิน 

 

การฟอกเงินดังกลาว จะสามารถทําไดงาย หรือยากข้ึนอยูกับลักษณะตางๆ ของเงิน

อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1.ถาอยูในรูปบัตร (Store-valued card) เพียงอยางเดียว สามารถควบคุมไดงาย เพราะ

ไมสามารถโยกยายเงินไปมาไดสะดวกนัก แตถาโอนเปล่ียนมือผานเครือขาย Internet ได จะทําให

งายตอการฟอกเงินโดยการโยกยายเงินผานเครือขาย 

2. ถาเปลี่ยนมือไดอิสระ (Open loop) โดยไมตองผานจุดตรวจสอบ (check point) เชน 

ธนาคารก็จะทําใหผูฟอกเงิน สามารถปกปดการฟอกเงินไดงาย เนื่องจากสามารถรวบรวมเงินจํานวน

มากเขาดวยกันเพื่อเคล่ือนยายไดงายโดยไมถูกตรวจสอบ 

3. ไดรับการออกแบบใหสามารถตรวจสอบเสนทางในการไหลเวียนของเงิน (audit trail) 

ไดหรือไม ถาไมสามารถตรวจสอบจับการฟอกเงิน จะทําใหสูญเสียหลักฐานในการตรวจจับการ   

ฟอกเงิน อยางไรก็ตามการกําหนดใหเงินสามารถตรวจสอบเสนทางได จะเพิ่มตนทุนของระบบ และ

จะเกิดประโยชนก็ตอเม่ือกฎหมายยอมรับหลักฐานอิเล็กทรอนิกสแลวเทานั้น 

4. การใชไดเฉพาะในประเทศ จะทําใหควบคุมและตรวจสอบไดงาย แตถาสามารถ

แลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลอ่ืนเพื่อใชระหวางประเทศได การควบคุมและตรวจสอบจะทําไดยาก และ

เปนการเปดชองทางโยกยายเงินไปยังประเทศที่มีการกํากับดูแลไมรัดกุม 
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5. มีขอจํากัดในดานปริมาณการใชหรือไม เชน มีการกําหนดวงเงินในบัตรหรือวงเงินใน

การทําธุรกรรมแตละคร้ังหรือไม การไมมีขอจํากัดปริมาณการถือเงิน ทําใหการปองกันการฟอกเงิน

ทําไดยากข้ึน ผูฟอกเงินสามารถพกพาเงินอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากไดสะดวก อยางไรก็ตาม         

ขอจํากัดดานปริมาณจะไมมีประโยชนหากสามารถใชเงินผานเครือขายได 

6. มีเวลาหมดอายุหรือไม เพราะการไมจํากัดเวลาหมดอายุเปนการเปดชองทางให         

ผูฟอกเงินสามารถซอนเงินที่ผิดกฎหมายไวไดนาน ทําใหสามารถฟอกเงินไดงาย 

7. ผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสตองไดรับอนุญาตจากรัฐหรือไม และมีกฎหมายเปดใหมีการ

กํากับดูแลที่เหมาะสมหรือไม การเปดกวางใหบุคคลทั่วไปสามารถออกเงินไดโดยไมมีการกํากับดูแล

อาจทําใหผูฟอกเงินสามารถฉวยโอกาสฟอกเงินได จากการเปนผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสเสียเอง 

8. ผูที่สามารถรับชําระดวยเงินอิเล็กทรอนิกส จํากัดอยูเฉพาะรานคาที่เปนสมาชิกใน 

เครือขายของผูออกเงินอิเล็กทรอนิกส หรือเปดกวางใหรานคาทั่วไปสามารถรับชําระไดดวย การที่ 

รานคาทั่วไปสามารถรับชําระดวยเงินอิเล็กทรอนิกสเปนการเปดชองทางใหผูฟอกเงินสามารถเปด

รานคาปลอมเพื่อใชในการฟอกเงินและปกปดที่มาของเงินได 

 

อยางไรก็ตามความยากงายในการฟอกเงินไมไดข้ึนกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียง 

อยางเดียว แตจะมีสวนที่สนับสนุน หรือขัดแยงกันได เชน แมเงินอิเล็กทรอนิกสที่เปล่ียนมือผาน   

เครือขายไดจะมีความเสี่ยงสูงและงายตอการฟอกเงินก็ตาม ถาการออกแบบระบบจํากัดให             

ผูที่สามารถรับเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นคือ รานคาที่เปนสมาชิกในเครือขายของผูออกเงินเทานั้น โอกาส

ฟอกเงินก็จะลดลง หรืออาจกําหนดใหผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสตองเก็บประวัติการไหลเวียนของเงิน 

เพื่อใหการตรวจสอบการฟอกเงินทําไดงายข้ึน 

สวนลักษณะที่อาจขัดกัน เชน อนุญาตใหมีการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผาน Internet ก็      

ไมสามารถใชมาตรการกําหนดใหใชเงินดังกลาวไดเฉพาะในประเทศ หรือกําหนดใหเปล่ียนสกุลเงิน

ไมได ถาจํากัดปริมาณการถือหรือการใชผูฟอกเงินก็ยังสามารถแบงหรือกระจายผานหลายบัญชีได 

 

 

แนวทางปองกันการฟอกเงิน 
 

DPU



                                                                                                                                                                 65

 

 

สองนักวิชาการจาก TDRI ไดใหขอเสนอแนะในการปองกันการฟอกเงินชองทางใหมใน

กรณีกระทําผิดกฎหมายโดยตรง เชน การยักยอกเงินอิเล็กทรอนิกสโดยการออกเงินปลอมหรือออก

เงินมากเกินความเปนจริงนั้น สามารถปองกันไดดวยการกํากับดูแลโดยผานหนวยงานตางๆ ของรัฐ

ตามปกติ สวนธนาคารกลางซ่ึงมีหนาที่ดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินและระบบการเงิน 

จําเปนตองกําหนดใหผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสมีมาตรการในการปองกันการฉอโกง เชน กําหนด

มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตางๆ เปนตน 

 การใชเงินอิเล็กทรอนิกสในการฟอกเงินนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติปองกันและ     

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา สามารถเอา

ผิดโดยตรงกับผูฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรม 7 ประเภท เชน การคายาเสพติด การคาประเวณี 

การฉอโกงประชาชนโดยการกูยืมเงิน การยักยอกทรัพยจากสถาบันการเงิน การฉอราษฎรบังหลวง 

การกรรโชกทรัพย และการหนีภาษีศุลกากร 

อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลการออกเงินอิเล็กทรอนิกสเปนส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิ่งใน

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การกํากับดูแลข้ันตํ่าที่สุดคือ การกําหนดใหผูที่จะออกเงิน

อิเล็กทรอนิกสตองขออนุญาตจากรัฐ แตมาตรการที่เขมงวดกวานี้ตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

เนื่องจากการกํากับดูแลการออกเงินอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินไดมากที่สุด อาจจะไมใชนโยบายดีที่สุดตอสังคมก็ได เพราะการกํากับดูแลอาจทําใหตนทุนของ

การออก และการใชเงินอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไมไดรับความนิยม หรือขาดความเปนไปไดในเชิง

ธุรกิจ ดังนั้น นโยบายในการกํากับดูแลเงินอิเล็กทรอนิกสจึงควรพิจารณาปจจัยตางๆ อยางรอบดาน 

 

การกําหนดใหสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่เก่ียวกับเงินสด 
 

 วัตถุประสงคเบ้ืองตนที่ใหรายงานและแสดงตนก็เพื่อใหปรากฏ “รองรอยท่ีเปน           

ลายลักษณอักษร” ที่สําคัญ นอกจากจะทราบช่ือ ที่อยู อาชีพการงานแลว ยังพิสูจนทราบถึง

แหลงที่มาของเงินจํานวนมากมายที่นํามาใชทําธุรกรรม นอกจากนี้ ยังทราบถึงความเคล่ือนไหวของ

กระแสเงินตราภายในประเทศหรือเงินตราที่นําเขาหรือสงออกประเทศ หรือที่ฝากไวในสถาบันการเงิน

ตางๆ  การทราบขอมูลดังกลาว จะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่บรรลุวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

DPU



                                                                                                                                                                 66

 

 

1. ชวยใหการสืบสวนสอบสวนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเปนไปไดงายข้ึน โดยไมตอง

ขอขอมูลจากบัญชีลับของธนาคาร 

2. ชวยใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐมีการเลือกที่จะบังคับใชกฎหมายไดครอบคลุมมาก 

ยิ่งข้ึน กลาวคืออาจบังคับใชตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หากเขาหลักเกณฑ

ตามกฎหมายนี้  แตถาไมเขาหลักเกณฑก็อาจใชกฎหมายภาษีอากร  หากภายหลังแลวตรวจพบวามี

การเพิกเฉยไมยื่นรายการเสียภาษีใหถูกตอง  ซึ่งการเพิกเฉยไมรายงานนี้ ก็จะมีความผิดทางอาญา

ดวย  เชนกัน  คือเปนการเกิดอาวุธข้ึนใหม  ใหกับเจาหนาที่ปราบปราม 

3. ชวยใหพนักงานเจาหนาที่ต้ังขอสังเกตไดโดยงายวาผูมีหนาที่ตองรายงานและแสดงตน

ตามรางกฎหมายนี้แตกลับเพิกเฉยไมรายงานนั้น  นาจะมีพิรุธวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  

หรือมีการหลีกเล่ียงภาษี  ซึ่งจะไดทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

4. เปนการปองปราบมิใหมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะถาไมรายงานและ

แสดงตนหรือรายงานเท็จ  ก็จะตองรับโทษทางอาญา  ซึ่งจะไมคุมกับการเส่ียง 

5. เพื่อใหทราบการไหลเวียนของเงินตราที่ใชทําธุรกรรมเปนไปตามกลไกของตลาดอยาง

อิสระ  ซึ่งสามารถตรวจสอบได 

 

การคุมครองสถาบันการเงินหรือบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ 

 

 ในกรณีความผิดทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน  หากมีการบังคับใชกฎหมายสกัด

การฟอกเงิน  ซึ่งกําหนดภาระใหกับสถาบันการเงิน  ในการตรวจสอบถึงเงินที่ไดเขามาปะปนในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย อีกทั้งกําหนดความผิดบางประเภทแกสถาบันการเงิน ผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายดังกลาวได ยอมจะทําใหเปนการลดหรือยับยั้งการกระทําความผิดของสถาบันการเงินที่

อาศัยการประกอบธุรกิจดังกลาว  ใหดําเนินกิจการอยางระมัดระวังมากข้ึน  ทั้งนี้  ตองมีการรายงาน

เปนระยะๆ  ถึงเงินจํานวนมากที่ผานเขามาในระบบของสถาบันการเงิน  จึงทําใหการแสวงหา

ผลประโยชนในเงินจํานวนมากกระทําไดยากข้ึนดวย 
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สถาบันการเงิน อาจจะเปนผูดําเนินการฟอกเงินดวยตนเองโดยผูบริหาร หรือเจาหนาที่

ของสถาบันการเงินที่ทุจริต หรือตกเปนเคร่ืองมือของอาชญากรรมยาเสพติด หรืออาชญากรทาง

เศรษฐกิจก็ได ดวยเหตุนี้จึงยอมรับกันวาควรจะตองมีการบัญญัติสวนหนึ่งของกฎหมายปราบปราม

การฟอกเงิน  เพื่อควบคุมและคุมครองสถาบันการเงิน  ดังนั้น  บทบัญญัติที่คุมครองสถาบันการเงิน

หรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดแก 

1. สถาบันการเงิน  และบุคคลที่เกี่ยวของ  จะไมตองรับผิดใด  ๆ  ทั้งทางแพง  และทาง

อาญา  อันเปนผลมาจากการรายงานโดยสุจริต 

2. ความเสียหายใดๆ  ที่เกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการรายงานโดยสุจริต ใหรัฐเปนผูชดใช

ใหแกผูเสียหาย 

3. ในกรณีที่มีการแจงการยับยั้งชาไป สถาบันการเงินอาจดําเนินการไปไดเลย ถา      

ภายหลังปรากฏวา ธุรกรรมนั้นเปนการฟอกเงิน สถาบันการเงินก็ไมตองรับผิด ถาไดกระทําโดยสุจริต 

 

บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

สถาบันการเงินมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไวหลายฉบับที่สําคัญไดแก 

1. พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 ซึ่งเปนกฎหมายที่ควบคุมการพาณิชย 

- เพื่อคุมครองผูฝากเงินซ่ึงเปนลูกคาของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเสถียรภาพทางการเงินทั้ง

ระบบและไมใหเกิดความปนปวนหรือวิกฤติการณธนาคาร 

- เพื่อประโยชนในการควบคุมการเงิน โดยใหปริมาณเงินและระดับราคา มีความแนนอน 

- เพื่อปองกันการผูกขาด การรวมศูนย ตลอดจนการแขงขันไมเพียงพอ ทําใหประชาชน

ไดรับประโยชนไดอยางทั่วถึง เปนการสงเสริมใหระบบการผลิตตนทุนตํ่าลง เพราะวาธนาคาร

พาณิชยปองกันมากข้ึน 

- เพื่อใหธนาคารพาณิชยใหสินเช่ือในกิจการที่เปนประโยชนตอสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาว กฎหมายจึงไดกําหนดมาตรการควบคุมไว ที่สําคัญๆ คือ มาตรการ

ใหความปลอดภัยแกผูฝากเงินและเสถียรภาพทางการเงิน3 กับมาตรการควบคุมทางการเงินโดยแยก

พิจารณาสรุปแตละมาตรการดังนี้ 

 

 
3 ธนบดี  สวัสด์ิศรี. “กฎหมายธนาคารพาณิชย". นิติศาสตร. 21 มีนาคม 2534. 

DPU



                                                                                                                                                                 68

 

 

มาตรการใหความปลอดภัยแกผูฝากเงิน และเสถียรภาพทางการเงิน กําหนดเปน

มาตรการ 2 ลักษณะคือ : 

1. มาตรการปองกัน วัตถุประสงคเพื่อการควบคุมระดับความเส่ียงของธนาคารไวไมให

ธนาคารลม  จึงเปนการกําหนดมาตรการในเร่ืองตางๆ  คือการดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอ การดํารง

สินทรัพยสภาพคลอง  การควบคุมอัตราดอกเบ้ีย โดยเฉพาะดอกเบ้ียเงินฝาก  การกระจายสินทรัพย  

การจํากัดการประกอบธุรกิจของธนาคาร  การควบคุมการเปดกิจการ  การกํากับดูแล  และการ

ตรวจสอบธนาคารโดยทั่วไป 

2. มาตรการคุมครอง มีความเกี่ยวพันกับมาตรการปองกันอยางแยกไมออก  ทั้งนี้เพราะ

แนวความคิดของมาตรการคุมครอง  เพื่อสรางความมั่นใจแกระบบธนาคารเปนสําคัญ  ในเร่ืองนี้จึง

แยกมาตรการคุมครองออกเปน 2 ประการคือ 

- ระบบประกันเงินฝาก : ประเทศสหรัฐอเมริกาใชเพื่อคุมครองความปลอดภัยแกระบบ

สถาบันการเงินทําใหผูฝากเงินมีความมั่นใจในความปลอดภัยของเงินฝาก และขณะเดียวกันก็

แกปญหาธนาคารลมเปนปฏิกิริยาลูกโซได อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีตามมาก็คือความเส่ียงภัย ซึ่ง

เกิดข้ึน หรือเพิ่มข้ึนจากผูเอาประกัน 

- ระบบการใหกูยืมเงินเปนแหลงสุดทาย: เปนระบบที่ใชสวนใหญในยุโรป มีลักษณะ

สําคัญคือ เปนการแทรกแซงโดยดุลพินิจของรัฐบาล สําหรับประเทศไทยใชระบบนี้ มีธนาคารแหง

ประเทศไทย โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูใหความชวยเหลือ โดย

ใหความชวยเหลือทางการเงินตามสมควรแกกรณี สําหรับผูฝากเงินหรือผูใหกูยืมเงินแกสถาบัน

การเงินที่ตองเสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินดังกลาวประสบวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง 

 

มาตรการควบคุมทางการเงิน คือการดํารงเงินสดตามกฎหมายดวยเหตุผล 2 ประการคือ 

1. เพื่อความปลอดภัยของผูฝากเงิน เพื่อใหประชาชนผูฝากเงินมีความมั่นใจวา เมื่อมา

เบิกเงินจากธนาคารบอยมีเงินสดใหทันที ซึ่งก็คือสภาพคลองนั่นเอง ในทางปฏิบัติธนาคารมักดํารง

เงินสดสํารองในอัตราเกินกวาที่กฎหมายกําหนด เพื่อความปลอดภัยเมื่อมีผูเบิกเงินสดมากกวาปกติ 

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมทางการเงิน ความผันแปรทางเศรษฐกิจและการเงิน 

โดยเฉพาะการควบคุมปริมาณเงิน เพราะธนาคารเปนตัวกลางในการระดมเงินฝากของประชาชน 

และนําเงินฝากนั้นมาใหสินเช่ือแกนักลงทุน 
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จะเห็นวา กฎหมายการธนาคารพาณิชยของประเทศไทย ใหความสําคัญกับมาตรการ

ความปลอดภัยแกผูฝากเงินเปนสําคัญ และมีแนวโนมที่จะปองกันการผูกขาดของธนาคารพาณิชย

มากข้ึน ทั้งในแงปองกันการผูกขาดของผูถือหุนใหญหรือการผูกขาดของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง 

 

มาตรการเก่ียวกับเงินสดตามกฎหมายของไทย 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่สําคัญไดแก 

1. พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 โดยใหความสําคัญในการวางมาตรการให

ความปลอดภัยแกผูฝากเงินเปนสําคัญ และปองกันการผูกขาดของธนาคารมากข้ึน 

2. พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

พ.ศ.2522 จะมีผลมาจากการปรับปรุง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 15 มกราคม 

2521 วาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน 

กฎหมายฉบับนี้ไดวางมาตรการที่รัดกุมข้ึนในทํานองเดียวกับธนาคารพาณิชย 

3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2525 ไดยอมรับหลักการใหมทางดาน  

ความรับผิดของกรรมการบริหารในกรณีที่บริษัทกระทําความผิดรวมอยูดวย 

4. พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ไดวางมาตรฐานให   

ตลาดทุนไทยมีความเปนสากลมากข้ึน และเพื่อพัฒนาใหทันตอความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้ง

กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยไวทุกข้ันตอน 

5. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  เปนการกําหนด

มาตรการทางกฎหมายที่จะแกปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาชญากรรมยาเสพติด 

โดยการกําจัดแหลงเงินทุนสําคัญที่ใชในการดําเนินการอาชญากรรม ลักษณะของกฎหมายนี้จะ

ครอบคลุมถึงการสืบขอมูลการกระทําผิดทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆ ดวย  

 

มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนปญหาระดับชาติ ในตางประเทศไดมี

การกําหนดความผิดฟอกเงินไวโดยเฉพาะ และกําหนดภาระหนาที่ของสถาบันการเงินในเร่ืองเปน

แหลงใหขอมูลและเก็บรักษาขอมูล แหลงที่มาของเงินฝากลูกคา 
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มาตรการในการดําเนินการกับเงินสดที่ตองรายงานและผลที่ไดรับ 
 

1. การรายงานธุรกรรมการใชเงินสดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  2542 
 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไดกําหนดมาตรการควบคุม  

ธุรกรรมการใชเงินสดข้ึนโดยวิธีใหรายงานธุรกรรมการใชเงินสด  ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงิน       

รายงานการทําธุรกรรมดวยเงินสดกับสถาบันการเงินเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งจํานวนเงินสดจะ

กําหนดไวในกฎกระทรวง  หากสถาบันการเงินละเลยหรือฝาฝนอาจจะมีความผิดทางอาญา  และมี

โทษจําคุกหรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

1.1 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงิน 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีบทบัญญัติตามมาตรา 13  

กําหนดใหสถาบันการเงินและลูกคาของสถาบันการเงินตองรายงานการทําธุรกรรมดวยเงินสด 

เกินกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไดบัญญัติเกี่ยวกับการรายงาน   

การทําธุรกรรม  ดังนี้ 

มาตรา 13  “เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน  ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตอง     

รายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน  เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

(1) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือ 

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม  (1)  หรือ  (2)   

หรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจเปนประโยชนในการยืนยันหรือ    

ยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลวใหสถาบันการเงินรายงาน      

ขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา”  

 

 

DPU



                                                                                                                                                                 71

 

 

                                                          

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 3 ไดกําหนดความหมายของ

สถาบันการเงินใหครอบคลุมถึงองคกรทางการเงินซ่ึงสามารถใชเปนแหลงฟอกเงินและกําหนดหนาที่

ตามกฎหมายสําหรับสถาบันการเงินเพื่อปกปองตนเอง และสนับสนุนการปองกันและปราบปราม  

การฟอกเงิน 

ความหมายของ “สถาบันการเงิน”  ตามมาตรา 3 มีดังนี้ 

 สถาบันการเงิน  หมายความวา 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน        

โดยเฉพาะ 

(2) บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ 

ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดทรัพย 

(3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวาดวยบรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  

(5) สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  หรือ 

(6) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนธุรกรรม (Transaction)  ของลูกคาที่ทํากับสถาบันการเงิน  หมายถึงการที่ลูกคามา

ทํากิจกรรมเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาหรือดําเนินการใด  ๆ  กับธนาคารเกี่ยวกับทางการเงิน  หรือ   

ทางธุรกิจ  หรือเกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งโดยปกติ  ไดแก  การฝากเงิน  การถอนเงิน  การโอนเงิน  ดวย  

วิธีการตาง  ๆ37  

 

 

 
37 ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน).  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร:  สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน), หนา 6-7. 
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ดังนั้น  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน  เชน  การโอนเงิน  ถอนเงิน  ฝากเงิน  

สถาบันการเงินจะตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  เมื่อธุรกรรมดังกลาวมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  คือ  เปนธุรกรรมที่ใชเงินสดเกิน

จํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 สถาบันการเงินจึงไมจําเปนตองรายงานการทําธุรกรรมของลูกคาทุกรายการ  หรือทุกคน  

โดยทํารายงานเฉพาะธุรกรรมที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตอสํานักงานคณะกรรมการ    

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 2  ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน   พ.ศ.  2542 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4  และมาตรา  13 (1)  และ (2)  แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา  35  มาตรา 37 

มาตรา 48  และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1  ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1)  มีจํานวนเงินสดต้ังแตสองลานบาทข้ึนไป 

 ขอ  2  ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2)  มีมูลคาทรัพยสินต้ังแตหาลานบาทข้ึนไป” 

 ดังนั้น  เมื่อลูกคามาทําธุรกรรมเงินสดต้ังแตสองลานบาทข้ึนไป  สถาบันการเงินมีหนาที่

ตองรายงานธุรกรรมเงินสดนั้น  ซึ่งในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด    

ธุรกรรมที่ตองรายงาน   คือ  ธุรกรรมการใชเงินสด  ถามีการใชเช็ค  ในการฝาก-ถอนเงิน  หรือโอนเงิน  

แมจะเกินกวา 2 ลานบาท  ก็ไมตองรายงานเพราะกฎหมายกําหนดเฉพาะธุรกรรมที่ใชเงินสดเทานั้น 

 การรายงานธุรกรรมการใชเงินสดตามมาตรา 13 (1)  มีกฎกระทรวงฉบับที่ 4 กําหนดแบบ

รายงานทําธุรกรรมไวคือ 

 “แบบรายงานตามมาตรา 13 (1)  ใหใชแบบ  ป.ป.ง.  1-01” 

 เมื่อลูกคาของสถาบันการเงินมาทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดเกินกวาที่กําหนดไวในราง          

กฎกระทรวงคือต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป  สถาบันการเงินจะใหลูกคาเขียนรายงานการทําธุรกรรมนั้น

ตามแบบรายงาน  ป.ป.ง.  1-01  ซึ่งในแบบรายงานนั้นจะใหลูกคาที่ทําธุรกรรมเงินสดระบุที่มาของ

แหลงเงินที่ไดมาเพื่อตองการทราบวาเงินสดนั้นไดมาอยางไร  เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ    

รองรอยการฟอกเงินตอไป 
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1.2 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสํานักงานท่ีดิน 
 

นอกจากสถาบันการเงินแลว หนวยงานที่จะตองรายงานการทําธุรกรรมดวย คือสํานักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร  สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ  ทั้งนี้

เนื่องจากสํานักงานที่ดินตางๆ ก็ถูกใชเปนแหลงฟอกเงินได โดยการนํารายไดที่ผิดกฎหมายมาเปล่ียน

สภาพเปนอสังหาริมทรัพยหรือที่ดิน” 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดใหสํานักงานที่ดินตอง

รายงานตามมาตรา  15  ดังนี้ 

“ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินสาขา  และ

สํานักงานที่ดินอําเภอ  มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานเม่ือปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณี  และที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเงินเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด 

ทะเบียนและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแก

ทายาทโดยธรรมหรือ 

(3) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

ดังนั้น  จะเห็นไดวา  ตามมาตรา 15 (1)  กําหนดใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร   

สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินสาขา  และสํานักงานที่ดินอําเภอ  มีหนาที่ตองรายงานตอ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณี  ซึ่งมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกิน

กวาที่กําหนดในกฎกระทรวง       

โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่ 3   ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  พ.ศ.  2542 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4  และมาตรา 15 (1) และ (2)  แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  2542  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 

มาตรา 48  และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
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ขอ  1  การชําระดวยเงินสดตามมาตรา 15 (1) เปนจํานวนต้ังแตสองลานบาทข้ึนไป 

ขอ  2  อสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามมาตรา 15 (2)  ต้ังแตหาลานบาทข้ึนไป…” 

ซึ่งถามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิได

เปนคูกรณีที่สํานักงานที่ดิน  โดยชําระดวยเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป  สํานักงานที่ดินมีหนาที่

ตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

แตถามีการชําระดวยเคร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืนที่มิใชเงินสด  เชน  เช็ค  สํานักงานที่ดินฯ        

ก็มิตองรายงานธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

2. ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน 
 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดบัญญัติใหธุรกรรมที่ไดรับ    

ยกเวนไมตองรายงานโดยที่มาตรา 18 บัญญัติไวคือ 

“ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 15   

และมาตรา 16  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

โดยปกติธุรกรรมตาง ๆ  เมื่อมีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวก็จะตองเขากระบวนการ

ตรวจสอบโดยสถาบันการเงิน  สํานักงานที่ดิน  แลวแตกรณี  จะตองรายงานใหสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตอไป  อยางไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ธุรกรรมนั้นไดรับการ

พิจารณากลั่นกรอง  หรือมีหลักฐานชัดเจนจากหนวยงาน  หรือองคกรราชการที่เกี่ยวของแลววาเปน

ธุรกรรมที่บริสุทธิ์  หรืออาจมีเหตุผลประการอื่น  ทั้งนี้  ยอมเปนไปตามดุลพินิจของรัฐมนตรีตาม

มาตรา 18 

สําหรับวัตถุประสงคของมาตรานี้  เพื่อใหมีการยืดหยุนไดในการรายงานธุรกรรม  อยางไร

ก็ตามการยืนหยุนหรือยกเวนนี้เฉพาะเพื่อประโยชนสวนรวม  หรือประโยชนทางราชการเทานั้น  การ

ยกเวน  การรายงานเฉพาะราย  เนื่องจากเหตุผลสวนตัวยอมไมอาจกระทําไดตามมาตรานี้ 

ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 5  ไดกําหนดธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานไวดังนี้คือ 

“….ขอ 1  ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานตามมาตรา 13 มาตรา 15  

และมาตรา 16  แหงประราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542  มีดังนี้คือ 

(1) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศเปนคูกรณี 

(2) ธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินดวยกัน 
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(3) ธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินกับนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการทางการเงินซึ่งจัด 

ต้ังข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 

(4) ธุรกรรมที่รัฐบาล  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนคูกรณี 

(5) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี 

(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 

(ข) มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

(ค) มูลนิธิสายใจไทย 

(6) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงิน  เวนแตเปน

การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดวาจะตองจายต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป 

(7) การทําสัญญาประกันวินาศภัย 

(8) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชนหรือการไดมา

โดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือมาตรา 1401 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย…..” 

นอกจากนี้แมวาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไดกําหนดให

สถาบันการเงิน  หมายความถึง  ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศ

ไทยดวย  แตตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา 23  กําหนดหามมิใหใชบังคับบทบัญญัติในหมวด 2  วา

ดวยการรายงานและการแสดงตนแกธนาคารแหงประเทศไทย 

 

3.  บทกําหนดโทษ 
 

สาระสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายฟอกเงินโดยทั่วไปคือ  การกําหนดใหมีการฟอกเงิน

เปนความผิดตามกฎหมาย  และกําหนดโทษไว  ซึ่งโทษที่กําหนดนี้อาจแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ  สําหรับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดโทษ

สําหรับความผิดฐานฟอกเงินไวต้ังแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

(มาตรา 60)  นอกจากนี้นิติบุคคลซ่ึงกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือสนับสนุนการกระทําความผิด  

พยายามกระทําความผิด  หรือสมคบ  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  สวน

กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  ซึ่งกระทําความผิดตอง
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หลักการสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายฟอกเงิน  คือ  การรายงานการทําธุรกรรมทีใช

เงินสด  ซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไว  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได

กําหนดใหผูฝาฝนไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท  โดยบัญญัติไว

ในมาตรา 62  มีใจความวา 

“ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13  มาตรา 14  มาตรา 16  มาตรา 20 มาตรา 21 

มาตรา 35  หรือมาตรา 36  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

สวนผูรายงานหรือแจงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงซ่ึงตองแจงใหพนักงาน  

เจาหนาที่ทราบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท  หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ  โดยบัญญัติไวในมาตรา 63  มีใจความวา  “ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา 13 

มาตรา 14 มาตรา 16  หรือมาตรา 21 วรรคสอง  โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปดความจริง

ที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับต้ังแตหาหมื่นบาท

ถึงหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

4. การรายงานการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดกับสถาบันการเงินของ       
ตางประเทศ38 
 

การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดเปนมาตรการติดตามการโยกยายเงินผานธนาคาร

หรือสถาบันการเงิน  เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมีโอกาสเส่ียงที่จะตกเปนการ  

ฟอกเงินไดงายกวาการประกอบธุรกิจประเภทอื่น  เงินสดจํานวนมากที่ผานเขา-ออกสถาบันการเงิน

แตละแหงอาจจะมาจากเจาของเงินซึ่งมีที่มาของเงินแตกตางกัน  ทําใหสถาบันการเงินถูกใชเปน

แหลงการฟอกเงิน  จึงทําใหหลายประเทศกําหนดมาตรการในการรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด

ผานสถาบันการเงินข้ึน 

 

 
38 เมธี  กุศลสราง.  “กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหนาที่ของ

สถาบันการเงิน”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2539, หนา 71-76. 
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4.1 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงินของประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียไดออกกฎหมาย  The Cash Transaction Report Act 1988 มี     

ผลบังคับใชเมื่อวันที่  15 มิถุนายน ค.ศ. 1988 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอการสืบสวน     

เกี่ยวกับการหลีกเล่ียงกฎหมายภาษีอากรการประกอบอาชญากรรมตางๆ รวมทั้งความผิดตอ

กฎหมายเก่ียวกับบริษัท  ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติดและองคกร

อาชญากรรม ตอมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.1992 ไดมีการเปลี่ยนชื่อกฎหมายจาก  The Cash 

Transaction Report Act 1988 (CTR Act) เปน  The Financial Transaction Report Act 1988 

(FTR Act)  เนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายโดยกําหนดใหธนาคารหรือสถาบัน

การเงินมีหนาที่รายงานคําส่ังการโอนเงินระหวางประเทศ 

โดยกําหนดใหมีการรายงานธุรกรรมเงินสดที่สําคัญ (Significant Cash Transaction 

Report = SCTRS)  ซึ่งกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินรายงานธุรกรรมเงินสดทั้งในและนอก

สถาบันการเงินที่มีจํานวนต้ังแต 10,000 เหรียญข้ึนไป 

คําวา  “ผูประกอบธุรกิจดานการเงิน”  (Cash Dealers) หมายความถึง  (มาตรา 3) 

- ธนาคาร   สมาคมใหกูเงินเพื่อส่ิงปลูกสราง  เครดิตยูเนี่ยน  สถาบันการเงินตาง ๆ และ

บริษัทการเงินโดยทั่วไป 

- ผูถือหรือผูขนสงเงิน 

- บริษัทประกันภัย  และผูทําหนาที่เปนตัวกลางในการประกันภัยตาง ๆ  

- ผูจัดการและผูพิทักษทรัพยของทรัสตตาง ๆ  

- กิจการที่เกี่ยวของกับเช็คเดินทาง ธนาณัติ  และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

- พอคาเงินตรา  และทองคําแทง 

- บอนคาสิโนและสถานการพนันตาง ๆ  

- เจามือรับพนันมา 

โดยมีบทกําหนดโทษ  คือ 

1) กําหนดความผิดอาญาแกบุคคลที่เปดบัญชี  หรือติดตอธุรกิจกับผูประกอบธุรกิจดาน

การเงินโดยใชชื่อปลอม  (มาตรา 24 (1) (6) 
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(1) กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา  มีโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือ

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคลมีโทษปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ 

2) กําหนดความผิดอาญาแกผูประกอบธุรกิจดานการเงิน  ซึ่งเจตนาแจงขอมูลเท็จ  หรือ

ทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ  (มาตรา 29 (1) (a) (5) 

(1) กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา  มีโทษปรับไมเกิน  10,000 เหรียญ  

หรือจําคุกไมเกิน 5 ป  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  มีโทษปรับไมเกิน 50,000 เหรียญ 

 

4.2 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดออกกฎหมาย  Bank Secrecy Act 1970 (BSA)  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อตองการพิสูจนทราบแหลงที่มาของเงิน  ปริมาณเงินและความเคล่ือนไหวของกระแส

การเงินที่นําเขาหรือออกนอกประเทศ  หรือที่ฝากไวในธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  เพื่อชวยให

เจาหนาที่ของรัฐสามารถตรวจสอบและสืบสวนผูกระทําฝาฝนกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร 

และกฎหมายอื่น ๆ  ซึ่งทําใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถติดตามรองรอยทางการเงินของผูกระทํา

ความผิดไดสะดวกยิ่งข้ึน 

กฎหมาย  Bank Secrecy Act  นี้  ไดกําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงิน  รวมทั้ง

บุคคลธรรมดารายงานขอมูลทางการเงินประเภทตาง ๆ ตอหนวยงานของรัฐ  โดยใหสถาบันการเงิน

ภายในประเทศรายงานธุรกรรมเกี่ยวของกับการจายเงิน  การรับเงิน  การโอนเงิน หรือตราสารทาง

การเงินอ่ืน ๆ  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งมีจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด  

คือ  เกินกวา $ 100 เหรียญสหรัฐข้ึนไป  131 U.S.C. มาตรา 5313 (a)  

คําวา  “สถาบันการเงิน”  (Financial Institution)  ตามกฎหมาย Bank Secrecy Act มี

ความหมายกวาง นอกจากธนาคารพาณิชยยังหมายความถึงตัวแทนหรือสาขา  ธนาคารตางประเทศ

ในสหรัฐอเมริกา  สถาบันออมทรัพย  ธนาคารเพื่อการลงทุน  บริษัทเงินทุน  บริษัทประกันภัย  

นายหนา  หรือผูคาหลักทรัพย  ผูขายหรือผูขายฝากเช็คเดินทาง  หรือตราสารอื่นที่คลายคลึงกัน  

ผูรับจํานํา  ที่ทําการไปรษณีย  สถานคาสิโนหรือบอนการพนันที่ไดรับอนุญาต  ฯลฯ  131  U.S.C.  

มาตรา 5312 (a) (2)  ประกอบ 31 U.F.R.  มาตรา 103.33) 
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ถาบุคคลใดฝาฝน มีโทษทั้งทางแพงและทางอาญา  คือ 

โทษทางแพง  กรณีสถาบันการเงินภายในประเทศ   รวมทั้งหุนสวน  ผูจัดการ  พนักงาน  

หรือลูกจาง  ของสถาบันการเงินจงใจฝาฝนกฎหมาย  หรือระเบียบที่ออกภายใตกฎหมาย (ยกเวน

กรณีฝาฝน  31 U.S.C.  มาตรา  5314  มาตรา 5315) จะถูกปรับมากกวาจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ

ธุรกรรม  (ไมเกิน  100,000 เหรียญสหรัฐ)หรือปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐ (3)  U.S.C.  มาตรา 5312 

(a) (1) 

โทษทางอาญา  ผูใดเจตนาฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบที่ออกภายใตกฎหมาย  (ยกเวน

กรณี 31 U.S.C.  มาตรา 5315)  จะถูกปรับไมเกิน  250,000 เหรียญสหรัฐ  หรือจําคุกไมเกิน 5 ป  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  (31 U.S.C.  มาตรา 5322 (a)  

ในกรณีที่จําเลยกระทําความผิดตามกฎหมายนี้  (ยกเวนกรณี 31 U.S.C. มาตรา 5315)  

พรอมกับกระทําความผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ของสหรัฐอเมริกาดวยหรือเปนประเภทหนึ่งของการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมที่จํานวนเกินกวา 100,000 เหรียญสหรัฐ  ภายในระยะเวลา 12 เดือน  

ผูกระทําความผิดจะถูกปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ  หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(3) U.S.C. มาตรา 5322 (b)39 

 

4.3 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ 

การรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษนั้นไมเหมือนกับ

ประเทศออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามที่กลาวมาแลว  เพราะตามกฎหมาย The Drug 

Trafficking Offenses Act 1986 หรือ DTOA  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการริบทรัพยสินที่ไดมา

จากการคายาเสพติด  และเพื่อใชดําเนินการควบคุมยาเสพติด  โดยกฎหมาย  DTOA  กําหนดให

สถาบันการเงินมีหนาที่รายงานธุรกรรมที่นาสงสัยวาจะเกี่ยวของกับการคายาเสพติดตอหนวยงาน

ของรัฐ  ซึ่งการรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดนั้นประเทศอังกฤษไมมีบทบัญญัติกําหนดใหสถาบัน

การเงินมีหนาที่รายงานธุรกรรมที่ใชเงินเปนการเฉพาะเจาะจง  หรือไมไดกําหนดจํานวนเงินที่ตอง

รายงานไวชัดเจน  เพียงแตกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่รายงานในกรณีที่มีขอสงสัย  ซึ่งอาจจะ

 
39 วีระพงษ  บุญโญภาส,  “บทบาทและภาระหนาท่ีของสถาบันการเงินกับการฟอกเงิน”.  เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเร่ือง  กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการแกไขปญหายาเสพติด.    

โรงแรมอมารี  วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร, 7-8 กรกฎาคม 2542. 
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ดังนั้น  จากมาตรการการรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับสถาบันการเงินของแตละ

ประเทศจะเห็นวาแตกตางกันไป  เชน  ประเทศออสเตรเลียกําหนดใหพอคาทองคํา  ทองคําแทง  

ตองรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดดวย  ซึ่งนับวาเปนมาตรการที่ดีเพราะทองคําก็เปนแหลงที่นิยมนําเงิน

สดมาฟอกเงินเชนกัน  มิไดกําหนดใหเฉพาะสถาบันการเงินเทานั้นที่ตองรายงานธุรกรรมท่ีใชเงินสด  

หรือประเทศอังกฤษมิไดกําหนดจํานวนเงินที่ตองรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดไว  ซึ่งใหสถาบันการเงิน

รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นาสงสัยเทานั้น  ซึ่งมาตรการการรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดกับ

สถาบันการเงินของประเทศตาง ๆ ที่กลาวมานับวาเปนมาตรการที่ดีและมีประโยชนทั้งนั้น  ซึ่งถา

สามารถนําจุดที่ดีของประเทศนั้น ๆ มาใชกับประเทศไทยก็คงจะเปนการดี 

มาตรการในการดําเนินการกับเงินสดที่ตองรายงานนั้นถือวาเปนหลักเกณฑที่บัญญัติไว

ในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของทุกประเทศ  ซึ่งมีทั้งผูเห็นดวยและคัดคาน       

ซึ่งสรุปผลดี  ผลเสียได  คือ 

 
ผลดี 
1. สรางการแขงขันที่เปนธรรมในการประกอบธุรกิจ  และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ

สถาบันการเงิน   
2.  รัฐบาลหรือผูที่ เกี่ ยวของตองการทราบขอมูลห รือหารองรอยทางการเงิน  

(Financial Trail)  ที่สามารถทราบขอมูลไดรวดเร็ว 
3. สรางความมั่นใจใหแกนานาประเทศในการทําธุรกิจที่สุจริต  เพราะเงินที่ไดมาเปนเงิน

ที่สะอาดและไมใชใหความรวมมือในการทําผิดกฎหมาย 
4. แตละประเทศมีนโยบายที่คลายคลึงหรือสอดคลองกันในการกําหนดวิธีปฏิบัติในการ

รายงานเพื่องายตอการประสานงานหรือขอความรวมมือในการคนหาขอมูล 
5. ผูที่ไดเงินจากการกอปญหาอาชญากรรม  อาจไมกลานําเงินเหลานั้นมาทําธุรกรรม

ผานสถาบันการเงิน  เพราะตองทํารายงานการทําธุรกรรมในกรณีเกินวงเงินที่กําหนดใหตองรายงาน
หรืออาจเปนผูถูกสงสัยและถูกโยงไปถึงแหลงของเงินที่ไดมา 

6. รัฐบาลอาจไดขอมูลหรือเบาะแสจากผูทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผานสถาบัน     
การเงิน  ทําใหทราบถึงแหลงที่มาของเงินสกปรกเหลานั้น 
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7. ขอมูลตาง ๆ ที่สถาบันการเงินมีหนาที่รักษาและจัดเก็บ อาจชวยใหการคนหาหรือ    
รายงานใหแกรัฐบาลไดรวดเร็ว  ในกรณีเปนเร่ืองเรงดวน 

8. พนักงานสถาบันการเงิน  ไดเขาใจถึงเหตุผลในการทํารายงาน  (Report)  เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

ผลเสีย  
1. สถาบันการเงินมีคาใชจายเพิ่มข้ึน  เนื่องจากการจัดทํารายงานธุรกรรมการจัดเก็บ     

ขอมูลของลูกคาในแบบฟอรม  การฝกอบรมบุคลากรตองใชเวลาในการปฏิบัติมากข้ึนหรือการจาง    
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี่มาจัดเก็บขอมูลไวใน  Soft Files 

2. ข้ันตอนที่เพิ่มข้ึนในการทําธุรกรรม  ทําใหปริมาณการประกอบธุรกรรมอาจลดลง 
3. ลูกคาของสถาบันการเงินอาจแบงจํานวนเงินใหนอยกวาที่กําหนดตองทํารายงานเพื่อ

หลีกเล่ียงการกรอกขอมูลในแบบฟอรม  เนื่องจากมีข้ันตอนการทําธุรกรรมเพิ่มข้ึน 
จากการสุมตรวจขอมูลของธนาคารตางชาติแหงหนึ่ง  พบวา  ณ  เดือนเมษายน  

2545  มีจํานวนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินสดผานพนักงานธนาคารประเภทฝาก  ไมเกิน  225  
รายการตอวันและประเภทถอน  ไมเกิน 188 รายการตอวัน  หากเปนธนาคารไทยแหงหนึ่ง  พบวา  
ณ  เดือนเมษายน  2545  มีจํานวนธุรกรรม  44,070  รายการตอวัน  จากลูกคารายใหญ
เพียง  297  รายการตอวัน  และลูกคารายยอยประมาณ  43,773  รายการตอวัน  โดยจะเห็น
ไดวามีจํานวนลูกคา       รายยอยสูงกวา 

4. สถาบันการเงินนําระบบเทคโนโลยี่มาชวยเสริมบริการตาง ๆ ใหแกลูกคารายยอย  
เชน  การฝากเงิน  ถอนเงิน โอนเงิน  โดยไมตองรอรับบริการจากพนักงาน  (Self-service 
Corner)  ทําใหการไดขอมูลหรือพบพฤติกรรมสงสัยเปนไปไดยาก  หรือการใชเคร่ืองเอทีเอ็มที่
สามารถใหบริการกับลูกคาไมวาจะถือบัตรของธนาคารใด (ATM Pool)  โดยเฉพาะการ
บริการโอนเงิน  ที่ใหมีการโอนเงินระหวางบัญชีของลูกคาเอง  หรือการโอนเงินใหกับบัญชีของผูอ่ืน
แตใชธนาคารเดียวกันหรือการโอนเงินระหวางธนาคาร (Online  Retails Fund 
Transfer: ORFT)  เพื่อชําระคาสินคาและบริการหรือชําระคาเชาสาธารณูปโภค 

5. พนักงานของสถาบันการเงินตองระวังในเร่ืองขอมูลที่ลูกคาจัดทําข้ึนใหครบถวน       
ถูกตองตรงกับความเปนจริง  หากกระทําผิดพลาด  อาจถูกกลาวหาวาใหความรวมมือกับผูกระทํา
ความผิดและมีความเสี่ยงที่จะไดรับโทษทั้งทางแพงและทางอาญา 
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ผลตอลูกคา 
1. กระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน  ทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์  อาจ

ไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินเทาที่ควร  เนื่องจากฎหมายฉบับนี้ผลัก
ภาระการพิสูจนไปยังผูตองหาหรือจําเลยหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

2. ลูกคาเกิดความรูสึกที่ไมดีตอสถาบันการเงิน  เนื่องจากตนเองเปนลูกคาเกาแกแตทํา
รายงานธุรกรรม  อาจเขาใจผิดวาไมใหเกียรติลูกคา 

3. ลูกคาอาจไมตองการเปดเผยขอมูลของตนเองใหทราบหรือแหลงที่มาของเงิน  แม
เปนเงินสดที่ไดมาอยางถูกตอง 

4. ลูกคาหันไปนิยมใชเคร่ือง ATM  Pool หรือเทคโนโลยี่ตาง ๆ หรือหลีกเล่ียงโดย
การใชเช็คในการเบิก - ถอน  หรือใชเช็คในการชําระคาสินคา  หากเช็คไมมีเงินจะเกิดการฟองรอง  
ทําใหเกิดคดีเพิ่มข้ึนในศาล 

 
5.  มาตรการทางธนาคารพาณิชยในการควบคุมเงินสดดวยการใชเช็ค

ของตางประเทศ 
 

มาตรการควบคุมการใชเช็คใหมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  และเปนที่นิยมของ 

ผูใชเช็คนั้น   นอกจากจะตองมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชเช็คที่ดีแลว  มาตรการ

ทางธนาคารพาณิชยในการควบคุมการใชเช็คก็เปนส่ิงที่สําคัญไมนอยไปกวามาตรการทางกฎหมาย  

ซึ่งในบางประเทศนั้นใหความสําคัญมากกวามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชเช็คอีก  ใน

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวจะใหความเชื่อถือในระบบเช็คมาก   ถาบุคคลใดส่ังจาย

เช็คโดยไมมีเงินแลวนั้นสังคมจะไมเชื่อถือ  แลวถึงขนาดที่บุคคลนั้นจะตองถูกตัดออกจากสังคม  ซึ่ง

วิธีนี้อาจจะทําใหบุคคลเกรงกลัวมากกวามาตรการทางกฎหมายได   ซึ่งในปจจุบันระบบการใชเช็ค

ของตางประเทศนั้นมีผูนิยมใชเช็คมากกวาใชเงินสดอีกดวยซ่ึงทําใหปริมาณการใชเงินสดลดลง 
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5.1 ระบบควบคุมเงินสดดวยการใชเช็คของตางประเทศ 

ประเทศตาง ๆ ในขณะนี้มีความนิยมใชเงินสดนอยลง  โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว  

ซึ่งถามีบุคคลใดนําเงินสดจํานวนมากไปชําระจะถูกเพงเล็งมากวาเงินนั้นไดมาจากการกระทําผิด

กฎหมายหรือไม  โดยบางแหงจะไมรับชําระดวยเงินสดจํานวนมากนั้นเลย  และยิ่งไปกวานั้นบางที

อาจมีการแจงไปที่ตํารวจอีกดวยและนอกจากนี้ธนาคารพาณิชยของบางประเทศจะไมรับฝากเงินสด

จํานวนมากนั้นดวย  จากการไมนิยมใชเงินสดของประเทศตาง ๆ นั้นจึงนําเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ 

ที่ใชแทนเงินสด  เชน  เช็ค  บัตรเครดิต  นํามาใชแทนเงินสด  เนื่องจากเล็งเห็นประโยชนในการใช

เคร่ืองมือทางการเงิน  เคร่ืองมือทางเงินเหลานี้  โดยเฉพาะเช็ค  ซึ่งมีความนิยมใชกันมากใน

ตางประเทศ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศญ่ีปุน  อีกทั้ง

ยังใหความเช่ือถือในระบบเช็คอีกดวย  ซึ่งถาบุคคลใดสั่งจายเช็คโดยไมมีเงินแลวนั้นสังคมจะไม

เชื่อถือ  แลวถึงขนาดที่บุคคลนั้นจะตองถูกตัดออกจากสังคม  อีกทั้งยังมีมาตรการการควบคุมการใช

เช็คที่เขมงวด  คือ  ถาส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินในธนาคารจะถูกนําช่ือไปใสไวในบัญชีดํา บัญชีแดง  

แลวออกเซอรดูลารหมุนเวียนไปหมดทุกธนาคารวาบุคคลนั้นไดส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินในธนาคาร40  

ซึ่งในตางประเทศนั้นเช่ือถือในเร่ืองเช็คมาก  

โดยประเทศตาง ๆ ในแถบยโุรป  นัน้มีความนิยมใชเช็คกนัอยางกวางขวาง  การใชเงนิสด

นั้นไมคอยเปนทีน่ิยม  ดังจะเหน็ไดดังนี้  อาทิเชน  ประเทศเยอรมนัเปนประเทศทีน่ิยมใชเช็คประเภท

ยูโรเช็คมาก  ซึ่งประชากรในวัยทาํงานกวารอยละ 90 จะมีบัญชีเงนิฝากกระแสรายวันเพื่อใชยโูรเช็ค  

โดยการใชยูโรเช็คเร่ิมมีมาต้ังแตป 1968  หรือในประเทศฝร่ังเศสนั้นการใชเช็คเปนเคร่ืองมือที่ใชชาํระ

หนี้เปนที่นยิมทั้งของภาคธุรกิจและสวนบุคคล  และมีปริมาณการใชเชค็ธนาคารและเช็คของ

ไปรษณีย  (postal cheque)  เปนทีน่ิยมใชกันมาก  ทางดานอุตสาหกรรมและดานธุรกิจการคานัน้จะ

ไมชําระคาส่ิงของเปนเงินสดเลย  ซึง่ในระยะหลัง ๆ สัดสวนการชําระดวยเงนิสดของประเทศ 

ฝร่ังเศสลดลงมาก  หรือในประเทศสวีเดนวงการธุรกจิการคา  อุตสาหกรรม  และองคกรรัฐบาล

ยกเลิกการจายเงนิเดือนและคาจางดวยเงินสดและใหเช็คเปนบทบาทที่สําคัญตอการชําระเงินของ

 
40 ถาวร  เกียรติทับท  เช็คการแสวงหามาตรการควบคุมการใชเช็ค ศึกษาเฉพาะกรณีเมือง 

“สงขลา-หาดใหญ",  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต   

หาดใหญ, 2531, หนา 4. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา  เงินสดเปนเคร่ืองมือการชําระเงินที่มีความสําคัญนอยที่สุด  

เนื่องจากเครื่องมือการชําระเงินในสหรัฐอเมริกามีอยูมากมายหลายประเภท  เชน  เช็คธนาคาร  เช็ค

เดินทาง  ธนาณัติ  บัตรเครดิต  เช็คเปนเคร่ืองมือเครดิตที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในวงการธุรกิจ  

โดยเฉพาะสังคมเงินทุนอยางประเทศสหรัฐอเมริกา  นิยมใชกันถึง  80-90%41 แมวาจะใชเงินใน

วงเงินเล็กนอยก็ยังนิยมใชเช็คแทนเงินสด42  ซึ่งเช็คสวนบุคคลเปนที่นิยมใชมากที่สุด  แตเปนการใช

เฉพาะพื้นที่ เชน ภายในเมืองหรือภายในรัฐ  เช็คธนาคารและเช็คเดินทางสามารถใชไดทั่วประเทศ  

เช็คธนาคารนิยมใชสําหรับการชําระเงินหรือโอนเงินที่มีมูลคาสูง  สวนเช็คเดินทางนั้นมีหลายราคาจึง

สามารถใชไดคลองตัวมากกวา43  

 อีกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีระบบ  Social Punishment   เปนระบบท่ีสังคมจะ

ลงโทษ  โดยคือบุคคลนั้นถาส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินจะถูกรังเกียจ  ไมอยากคบหาหรือคาขายดวย  อีก

ทั้งไมไดรับความเชื่อถือในสังคม44 

 สวนการเปดบัญชีกระแสรายวัน  ธนาคารอเมริกันโดยทั่วไปต้ังเงื่อนไขใหผูเปดบัญชีตองมี

เงินฝากข้ันตํ่าไวในบัญชี  หากไมมีจะถูกปรับหรือปดบัญชีเงินฝากโดยเงินฝากข้ันตํ่าในบัญชีกระแส

รายวันนี้ธนาคารไมใหดอกเบ้ีย  เพราะธนาคารถือวาผูเปดบัญชีไดประโยชนจากการบริการโอนเงิน

เขาออกบัญชีอยูแลว  ธนาคารในสหรัฐอเมริกาบางแหงถึงขนาดกําหนดจํานวนเช็คที่เจาของบัญชีจะ

เขียนส่ังจายไดไมเกินจํานวนที่กําหนดไว  ถาเกินธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมเปนรายฉบับ45 

 

 

 

 

 
41 กันยา หลิมประเสริฐ. “เช็ค” วารสารสุทธิปทศน 5, 14 ตุลาคม – มกราคม 2534, หนา 74. 
42 “เผยปริมาณใชเช็คป 37 ทะลุ 60 ลานใบ,” คูแขง. 31 ธันวาคม 2537, หนา 7. 
43 ธนาคารแหงประเทศไทย. ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพมหานคร : สวนงาน

พิเศษ ฝายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย, 2529, หนา 132-154. 
44 เพ็ญวรรณ ทองดีแท. กรรมการธนาคารเอเชีย จํากัด มหาชน,  8 พฤศจิกายน 2542. 
45 สุขุม สุวรรณ. “ธนาคารในอเมริกา”  ธนาคาร มิถุนายน 2528, หนา 56. 
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 ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ถาบุคคลใดส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินจะไมสามารถออกเช็ค  

ส่ังจายไดอีก โดยบุคคลนั้นจะถูกลงโทษโดยมาตรการทางธนาคารพาณิชยคือมาตรการแบ็ลคลิสต 
อีกทั้งประวัติการสั่งจายเช็คโดยไมมีเงินของบุคคลนั้นจะอยูในศูนยขอมูลเครดิตบูโร (Credit 
Bureau) ซึ่งทําใหประวัติของบุคคลดังกลาวจะถูกเพงเล็ง ถาไปขอสินเช่ือที่สถาบันการเงินจะมี
ผลทําใหไมไดรับความไววางใจในการปลอยสินเช่ือ เพราะประวัติทางการเงินของบุคคลดังกลาวไมดี
46    อีกทั้งการลงโทษผูส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินมีการกําหนดโทษที่รุนแรงมาก และตองเสียเครดิต         
ทางสังคม 

ประเทศญ่ีปุน  มีการใชเคร่ืองมือในการชําระเงินหลายรูปแบบ  ภาครัฐบาลและธุรกิจจะ
ใชการชําระเงินสดที่ไมเปนเงินสด  (cashless payments)  เปนสวนใหญ  และไดมีการเร่ิม
ใชเช็ค    ต้ังแตป  1873  เปนตนมา  ซึ่งเคร่ืองมือในการชําระเงินที่ใชแทนเงินสดที่นิยมใช  ไดแก  
เช็ค,  Bills 

สวนมาตรการทางธนาคารพาณิชยที่ใชลงโทษบุคคลที่ส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินของประเทศ
ญ่ีปุนนั้น  ประเทศญ่ีปุนใหเหตุผลคือเพื่อรักษาความเชื่อถือและความมั่นคงของระบบเครดิต  สํานัก
หักบัญชีของประเทศญ่ีปุนจึงใชวิธีลงโทษบุคคลที่ส่ังจายเช็คโดยไมมีเงิน  คือจะถูกลงโทษหามไมให
กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน  และไมรับฝากเงินเปนเวลา 2-3  ป47   และ
หาม    มิใหใชบัญชีกับธนาคารใด ๆ เปนเวลา 2 ป  โดยมีหลักเกณฑวาหากบุคคลใดมีเช็คคืนถึง 2 
คร้ังในระยะเวลา  6  เดือน หามมิใหธนาคารสมาชิกเปดบัญชีกระแสรายวัน หรือใหเครดิตแก
บุคคลนั้นเปนเวลา  2  ป  วิธีการลงโทษเชนนี้ไดยึดปฏิบัติเชนเดียวกันโดยสํานักหักบัญชีอ่ืน ๆ ใน
ประเทศญ่ีปุน 

ทางดานวิธีปฏิบัตินั้น  เมื่อเช็คของบุคคลใดถูกคืนมาซึ่งจะตองผานสํานักหักบัญชี   
สํานักหักบัญชีก็จะจัดทํารายงานแสดงช่ือ  ที่อยู  และขอมูลอ่ืนที่จําเปนของบุคคลผูนั้นแจงให
ธนาคารทุกธนาคารรวมสาขาทราบ  และเมื่อบุคคลผูนั้นมีเช็คคืนเปนคร้ังที่ 2 ในรอบระยะเวลา 6 
เดือน  หลังจากครั้งแรก  สํานักหักบัญชีก็จะจัดทํารายงานเกี่ยวกับบุคคลผูนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  แจงให
ทุกธนาคารรวมทั้งสาขาทราบเพื่อหามมิใหบุคคลผูนั้นใชเช็คของธนาคารใดเปนเวลา 2 ป 

 
46 เพ็ญวรรณ ทองดีแท. อางแลว. 
47 "แบงคชาติหนุนการใชตราสารแทนเงินสด เช็คเดงจับลงโทษอาญาเถียงไมรูจบ," 18 พฤศจิกายน 

2533, หนา 13. 

DPU



                                                                                                                                                                 86

 

 

                                                          

 
 
กรณีที่เปนเช็คคืนดวยเหตุผลอ่ืนนอกจากเงินในบัญชีไมพอจาย  เชน  ความไมสมบูรณ

ของเช็ค  หรือการตกลงกับธนาคารยังไมเรียบรอย  ผูใชเช็คอาจไดรับการผอนผันไมตองจดแจงช่ือ
ในรายงานของสํานักหักบัญชี  แตทั้งนี้ธนาคารผูจายเงินตามเช็คจะตองนําเงินจํานวนเทากับจํานวน
เงินในเช็คมาฝากไวกับสํานักหักบัญชี  วีธีการเชนนี้เรียกวาการขอผอนผันอยางเปนทางการ  
(formal objection) 

ในกรณีของเช็คปลอม  หรือเช็คที่ถูกแกไขปลอมแปลง  ผูส่ังจายเช็คอาจผอนผันไมตอง
นําเงินไปฝากไวกับสํานักหักบัญชีก็ได 

ธนาคารที่จะเปดบัญชีใหกับลูกคารายใหมจะตองตรวจสอบรายชื่อดูกับรายงานของ
สํานักหักบัญชี  และสอบถามขอมูลกับศูนยขอมูลเครดิต  (Credit Information 
Center)  ของสํานักหักบัญชีดวย48   ซึ่งถือวาเปนมาตรการควบคุมการใชที่เขมงวดมาก  ซึ่ง
สงผลทําใหปริมาณสั่งจายเช็คโดยไมมีเงินมีจํานวนนอย 

 
5.2 ระบบเครดิตบูโร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเช็คแทนการใชเงินสด 
เครดิตบูโร  (Credit Bureau)  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  ศูนยขอมูลเครดิต   
เครดิตบูโร  (Credit Bureau)  คือองคกรที่รวบรวมรายละเอียดขอมูลดานสินเช่ือ

และเครดิตของบุคคลและนิติบุคคล  หรือใหขอมูลเพื่อการเครดิตเกี่ยวกับบุคคลเพื่อปองกันความ
เส่ียงแกผูใหสินเช่ือ  หรือใหบริการเครดิตในรูปแบบตาง ๆ อาทิ  ประวัติทางการเงินของลูกคา 
ปริมาณสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินตาง ๆ   ประวัติการชําระเงินคืน  ฯลฯ  เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ  สินเชื่อเมื่อลูกคาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ศูนยขอมูลเครดิตไมมีหนาที่ในการจัดช้ันหนี้ลูกหนี้  (Credit Rating)  ทําให
แตกตางไปจากสถาบันจัดอันดับตราสารหนี้  และจัดอันดับองคกรขนาดใหญเชน  Stand & 
Poor's, Moody's Investors Service  หรือ  Thai Rating and 

 
48 เมธา สุวรรณสาร.  รายงานการฝกอบรมและดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและการดูงาน

ในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารพาณิชยดานคอมพิวเตอร. กรุงเทพ : สวนตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย 2  ฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย,  2522,  หนา 43-
44. 
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หนาที่ของศูนยขอมูลเครดิต  มีดวยกัน  5  ประการคือ 
1. Data Gathering  คือการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูบริโภค เชน  ชื่อ

และนามสกุล  เลขหมายประจําตัว  วัน  เดือน  ปเกิด  ที่อยู  เพศ  อายุ  สถานะการสมรส  และ
ขอมูลในอดีตเกี่ยวกับการเครดิตของผูบริโภค 

2. Transmotion Processings  คือ  การสงถายขอมูลเมื่อมีธุรกรรมเกี่ยวกับ
การเครดิตของผูบริโภค   เชน    การยื่นขอเครดิต  การไดรับเครดิต  การถูกปฏิเสธเครดิต  การ
ชําระหนี้ตรงหรือกอนกําหนดเวลา  การบิดพลิ้วหนี้ 

3. Database Products  คือ  การนําขอมูลที่ไดรวบรวมและสงถายมาจัดเก็บเปน
แฟมขอมูลตามลักษณะประเภทผลิตภัณฑขอมูล  เพื่อจําหนายแกสถาบันผูใหเครดิตที่อาจมีความ
ตองการแตกตางกัน 

4. Decision Support  คือการใชขอมูลที่ไดมาขางตนเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนและชวยการตัดสินใจใหหรือไมใหเครดิต  หรือการตัดสินใจอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช
ขอมูลเพื่อการเครดิตนั้น ๆ     

5. Decision Guarantee  คือ  การรับประกันความถูกตองในการตัดสินใจจาก
การใชขอมูลที่รวบรวมไดเปนเคร่ืองมือชวยการตัดสินใจ 

กิจกรรมหลักทั้ง  5   ข้ันตอนดังกลาวแตละข้ันตอนเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหตัว
ผลิตภัณฑ  ศูนยขอมูลเครดิตที่จะจัดต้ังอาจเสนอผลิตภัณฑหรือบริการในข้ันตอนตนๆ กอน  เม่ือมี
ความพรอมสมบูรณจึงเสนอผลิตภัณฑหรือบริการในข้ันตอนทายดวยหัวใจสําคัญของแฟมขอมูลเพื่อ
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-  ความถูกตองแมนยํา  (accurate) 
-  ความทันเหตุการณตอขอมูลที่เปล่ียนไป  (up to date) 
-  ความงายในการเขาใจเนื้อหาของแฟมขอมูล  ไมมีสัญลักษณที่ยากแกการเขาใจ

มากมายเกินความจําเปน  (easy to understand) 
-  ความงายในการเขาถึงแฟมขอมูล  (accessible) 
-  ความเชื่อถือได  (reliable)    
ดังนั้นกระบวนการในสวนของการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนและการสงถายขอมูลเมื่อเกิด   

ธุรกรรม  จึงเปนสวนที่ตองใชเวลาและกําหนดข้ันตอนวิธีการเก็บรวบรวมและสงถายขอมูลใหมี    
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ลักษณะของขอมูลเครดิต  (Types of Credit Information) 
ขอมูลเครดิตอาจแยกลักษณะไดดังนี้  คือ 
1) ขอมูลเชิงลบ (Negative Information)  อยางเดียว  เชน  การขาดชําระหนี้

เปนเวลานาน หรือเปนนิสัย เคยส่ังจายเช็คโดยธนาคารปฏิเสธการจายเงินหรือการตองคําส่ังศาลให
เปนบุคคลลมละลาย  เปนตน 

2) ขอมูลเชิงบวก  (Positive Information)  ไดแก  การไดชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบ้ียครบถวนตามสัญญาการกูเรียบรอยแลว  รวมถึงประวัติเครดิตและการกอหนี้ทั้งหมดที่ยังไม
เปนลบในบางกรณีอาจมีการแยกเปนประเภทขอมูลที่ไมถือเปนบวกหรือลบแตมีธุรกรรมเกิดข้ึนแลว
49    
 

ประเภทของธุรกิจที่ศูนยขอมูลเครดิตสามารถใหบริการ 
 

 
49 สัมมนา  คีตสิน.  "ทิศทางการจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิตในประเทศไทย" ไทยไฟแนนเชียล. 20 

มกราคม 2534,  หนา 15 
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Credit Reporting Services   บริการแฟมขอมูลรายงานดานลบ 
(negative files)หรือรายงานดานบวก  (positive files)  หรือทั้งสองดานเกี่ยวกับ
เครดิตของผูบริโภคใหแกสถาบันผูใหเครดิต 

อยางไรก็ดี  มีบริการหลายประเภทที่ศูนยขอมูลเครดิตสามารถใหบริการได
นอกเหนือไปจากรายงานขอมูลการเครดิตปกติ  เชน 

-  Fraud Detection & Prevention  รายงานดวนเมื่อมีกิจกรรมที่ผิดแผก
ไปจากพฤติกรรมปกติของผูบริโภค  เชน  เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวงเงินสูงผิดปกติของผูถือบัตร
เครดิต  อันเนื่องจากมีผูอ่ืนนําบัตรไปใช 

- Credit Card Processing Services ตรวจสอบเครดิตผูขอบัตรและ
กระบวนการอันนําไปสูการออกบัตรใหลูกคา 

- On-line Check Authorization  อนุมัติการจายและรับเช็ค  ณ  จุดขาย 
โดยการตรวจดูจากพฤติกรรมและวงเงินการจายเช็คในอดีตของผูบริโภค 

- Claims Database Information & Analysis ตรวจสอบพฤติกรรม
การ                                                        เรียกรองสินไหมในอดีตของผูบริโภค 

- และบริการเสริมอ่ืนๆ ที่สามารถประยุกตใชได แตตองดูความเหมาะสมของสภาพ   
ตลาด50   

 
ผูสามารถใชประโยชนจากบริการของศูนยขอมูลเครดิต 

 
สถาบันผูใหเครดิต  ไดแก 

 -  ธนาคารพาณิชย   บริษัทเงินทุน  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  และสถาบันการเงินใด ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผูใหสินเช่ือในรูปแบบตาง ๆ  

-   บริษัทหลักทรัพย  ผูใหสินเช่ือวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 
-   บริษัทประกันชีวิต  ประกันภัย  ประกันวินาศภัย  ประกันอุบัติเหตุ  สามารถเรียกดู

ประวัติการทําประกันและการเรียกสินไหมทดแทนของผูเอาประกัน    

 
50 สัมมนา  คีตสิน.  "ศูนยเครดิตไทย:  มีแตไดไมมีเสีย."  การเงินธนาคาร. 14, 156 เมษายน 

2538, หนา 203-206. 
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-  สถาบันการเงินผูออกบัตรเครดิตคารดดีพารตเมนตสโตร  หรือรานคาออกบัตรเครดิต
คารด  ดูความสามารถและพฤติกรรมการชําระหนี้ในอดีต 

-    บริษัทจําหนายรถยนตและสินคาราคาสูงที่ประสงคจะใหเครดิตแกลูกคา 
 -   ผูประกอบการอิสระ   เชน  ผูสอบบัญชี  ทนายความ แพทย  ที่ประสงคจะใหวงเงิน
เครดิตแกลูกคาที่มาใชบริการ 

-    ผูใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือที่พักอาศัยระยะยาว 
-    ผูใหบริการสาธารณูปโภค  เชน  น้ําประปา  ไฟฟา  โทรศัพท  และอ่ืน  ๆ 

 
ประโยชนของการมีศูนยขอมูลเครดิต    
     

ศูนยขอมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพจะเอ้ือประโยชนมหาศาลตอระบบการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศไดโดย 

1)  ลดความสูญเสียจากภาระหนี้เสียและการลมละลาย  (Decrease loan 
Personal Bankruptcy)  คือหากปราศจากขอมูลเกี่ยวกับการเครดิตของผูบริโภค  สถาบัน
การเงินที่ใหเครดิตจะไมอาจทราบถึงสถานการณการเงินของผูขอเครดิต  ผูบริโภคอาจถือโอกาสขอกู
จากสถาบันการเงินหลายๆ  แหงพรอมกัน  โดยที่ผูใหกูแตละรายไมอาจทราบได  ผลที่ตามมาคือ
ผูบริโภคที่กูจากหลายๆ แหลงพรอมกันไมมีความสามารถที่จะชําระหนี้ไดหมดทุกราย แตหากมี
ขอมูลเพื่อการเครดิตจากศูนยขอมูลเครดิตแลว สถาบันผูใหเครดิตจะสามารถเห็นภาพการกูยืมของผู
ขอเครดิตไดทั้งหมด และสามารถประเมินความเสี่ยงของผูขอเครดิตแตละรายได อีกทั้งการมีศูนย
ขอมูลเครดิตยังชวยลดปญหาหรือแกไขปญหาการส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินไดเพราะเนื่องจากขอมูล
ประวัติของบุคคลที่ส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินจะอยูในศูนยขอมูลเครดิต  ซึ่งจะสงผลตอความเชื่อถือ
ทางดานการเงินของบุคคล   ดังกลาว  ทําใหสถาบันการเงินตางๆ  ไมอนุมัติการใหใชเช็ค หรือ
สงผลตอการใหสินเช่ือของบุคคลนั้นๆ ซึ่งทําใหบุคคลตางๆ ส่ังจายเช็คโดยระมัดระวัง   และ
รับผิดชอบมากข้ึน 

2)  ลดคาใชจายในการประเมินความเส่ียง  (Reduced risk assessment 
costs)  โดยปกติสถาบันผูใหเครดิตพยายามแกปญหาจากการที่ผูขอเครดิตใชแหลงเงินกูหรือ
แหลงเครดิตพรอมๆ กันหลายแหลง โดยการโทรศัพทติดตอสอบถามกับสถาบันผูใหเครดิตแหลง
อ่ืนๆ อีกหลายๆ แหลง  เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูขอเครดิต  กระบวนการดังกลาวนั้นจะลาชา
และส้ินเปลือง  อยางยิ่ง ทั้งเปนการสูญเสียกําลังคนโดยไรประสิทธภาพและไรระบบ วิธีที่มี
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 3)  เพิ่มขีดข้ึนการปกปองขอมูลสวนบุคคล (Increase Privacy  
Protection)  แมบางคร้ังศูนยขอมูลเครดิตจะถูกมองวาเปนผูกาวกายขอมูลสวนบุคคล  แตใน
ความเปนจริงแลวศูนยขอมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพกลับจะเปนการเพิ่มความสามารถในการปกปอง
ขอมูลสวนบุคคล  เพราะหากไมมีศูนยขอมูลเครดิตแลวสถาบันผูใหเครดิตมักจะขอใหผูขอเครดิตแต
ละรายกรอกขอมูลรายละเอียดสวนตัวมาก  เชน   เร่ืองการเสียภาษี   และประวัติการทํางาน
ปลีกยอย  แตศูนยขอมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพจะสามารถใหขอมูลที่เปนระบบกวาโดยที่สถาบัน
ผูใหเครดิตไมจําเปนตองหาขอมูลเสริมมากมายเกินความจําเปน 

4)  ลดการฉอโกง  (Reduce Fraud)  นอกเหนือไปจากขอมูลที่สมาชิกของศูนย
ขอมูลเครดิตถายทอดใหแลว  ศูนยขอมูลเครดิตสามารถเพิ่มเติมสําคัญใสลงในแฟมเครดิตเพื่อให
สถาบัน  ผูใหเครดิตสามารถช้ีชัดถึงการฉอโกงได  เชน    ศูนยขอมูลเครดิตอาจช้ีขอมูลเกี่ยวกับที่อยู
ปลอมที่  ไมมีอยูในระบบขอมูล  หมายเลขประจําตัวปลอม  ขอมูลคําฟองหรือคําพิพากษาเกี่ยวกับ
การฉอโกง  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสียชีวิตแลวเพื่อปองกันมิใหถูกนําไปใช  เปนตน  การตรวจสอบ
ขอมูลเหลานี้เปนการปองกันไวชั้นหนึ่งกอนลวงหนา  เพื่อไมใหมีใบสมัครขอเครดิตที่ฉอฉล 

 
ประโยชนทั้งหลายเหลานี้รวมกันเปนผลประโยชนของเศรษฐกิจทั้งระบบดวย  เพราะ

เทากับเปนการปองกันไมใหเกิดคดีลมละลายและสงเสริมใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตจากการใชจาย
ของประชาชนผูขอสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบและการส่ังจายเช็คมีความรับผิดชอบมากข้ึน  อีกทั้งยัง
ชวยลดความเส่ียงในระบบสถาบันการเงินไดมากข้ึน  และทําใหสถาบันการเงินมีความโปรงใส  และ
หนี้ที่กําลังจะเสียลดลงเพราะไมมีการหลอกลวงกันอีกตอไป  และในระยะยาวจะเปนการสราง
วัฒนธรรมใหลูกหนี้ชําระหนี้ตรงตามเวลา  เพราะถาเครดิตเสียเพียงคร้ังเดียวก็ไมสามารถขอกูที่อ่ืน
ไดอีกเลย  ขณะที่ลูกหนี้ที่มีประวัติการชําระหนี้ที่ดีจะไดรับการตอบแทนท้ังในแงของการพิจารณา
สินเช่ือที่สะดวก  รวดเร็วข้ึน  และอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าลง  รวมทั้งทําใหสถาบันการเงินมีพื้น
ฐานขอมูลของลูกคาที่ดีข้ึนและกวางข้ึน  สงผลใหสามารถจัดช้ันหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง
ยังสงผลใหการใชเช็คมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน51  

 
51 เครดิตบูโร (Credit Bureau) "นวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพระบบสินเชื่อไทย". ผูจัดการรายวัน. 1 

พฤศจิกายน 2542, หนา 24. 

DPU



                                                                                                                                                                 92

 

 

                                                          

 
5.2.1  ระบบเครดิตบูโรของตางประเทศ 
ระบบเครดิตบูโรนั้นในตางประเทศ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ,    

ออสเตรเลีย  มีการพัฒนาระบบเครดิตบูโรมานานนับ  10 ปแลว  อีกทั้งยังใหความสําคัญกับ
ระบบเครดิตบูโรมากอีกดวย  เพราะระบบเครดิตบูโรในตางประเทศนั้นจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไว
มากมาย  ไมเพียงแตขอมูลทางดานสินเช่ือเทานั้น  ยังมีขอมูลประวัติและพฤติกรรมทางดานการเงิน
ของบุคคล  รวมทั้งขอมูลดานการใชเช็คของบุคคลอีกดวย  เพราะในตางประเทศนั้น  เชน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นใหความสําคัญกับการใชเช็คมาก  เพราะการใชเช็คนั้นจะสงผลตอความเชื่อมั่นใน
เครดิตทางการเงินของบุคคลนั้น ๆ52  ซึ่งถามีบุคคลใดส่ังจายเช็คโดยไมมีเงิน  ขอมูลดังกลาวจะถูก
สงเขาไปในศูนยขอมูลเครดิตบูโร  ซึ่งถาลูกคาของศูนยขอมูลเครดิตมาขอดูขอมูลของบุคคลนั้น  
ขอมูลการส่ังจายเช็คไมมีเงินจะปรากฎข้ึน นอกจากการที่บุคคลนั้นจะมีประวัติการส่ังจายเช็คไมมี
เงินในศูนยขอมูลเครดิตบูโรแลว บุคคลนั้นยังถูกลงโทษโดยมาตรการทางธนาคารพาณิชยอีกดวยคือ
มาตรการแบ็คคลิสต  คือ มาตรการที่ถาบุคคลใดส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินจะไมสามารถออกเช็คส่ัง
จายเงินไดอีก อีกทั้งประวัติของบุคคลดังกลาวจะถูกเพงเล็งถาไปขอสินเชื่อที่สถาบันการเงิน  ซึ่งจะมี
ผลทําใหอาจจะไมไดรับความไววางใจในการปลอยสินเช่ือ  เพราะประวัติทางการเงินของบุคคลนั้น
ไมดี53  นอกจากนั้นในศูนยขอมูลเครดิตบูโรในตางประเทศยังรวบรวมขอมูลดานอ่ืน ๆ อีกดวย  
เชน  ขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย, แรงงาน, ภาษีอากร  ซึ่งขอมูลเครดิตเหลานี้าจะชวยผูประกอบ
ธุรกิจและนายจางในการประเมินความเส่ียงและโอกาสทางการเงินในธุรกิจนั้น  อีกทั้งยังชวยในเร่ือง
การ ทําการจางงาน54   

การรวบรวมขอมูลเครดิตบูโรของประเทศสหรัฐอเมริกามักใชเลขหมายประกันสังคม  
(Social Security Number)  เปนหลักอางอิงในการตรวจ  แฟมขอมูลบุคคล  นอกจาก
เลขหมายประกันสังคมแลว  ยังใชเลขหมายใบอนุญาตขับข่ีรถยนต (Driver's license)  อีก

 
52 จิรวุฒิ  บุญศิริ.  ผูจัดการฝายพัฒนาสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน,   1  

กุมภาพันธ  2543. 
53 เพ็ญวรรณ  ทองดีแท.  อางแลว.  
54 C.B. Royer Chairman, Jr., Consumer Information and Privacy 

Georgia: Equifax Inc. Corporate Public Affairs, 1996, p. 1. 
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5.2.2  ระบบเครดิตบูโรในประเทศไทย 
แนวทางความเปนมาในการจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิตในประเทศไทย 
จากแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวามีแนวความคิดในการจัดต้ัง "ศูนย

ทะเบียนเครดิตกลาง"  มาต้ังแตในสมัย  ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ  เปนผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย  โดยในป  2504   สมาคมธนาคารไทยไดขอใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนแหลงกลางใน
การดําเนินการแลกเปล่ียนขอสนเทศเกี่ยวกับลูกคาของธนาคารพาณิชย  เพื่อลดความเส่ียงภัยใน
การใหกูและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับธนาคารพาณิชย  ทั้งระบบธนาคารแหงประเทศ
ไทยในยุคนั้นพิจารณาเห็นควรสงเสริมสนับสนุน  และเล็งเห็นวามีการปฏิบัติอยูแลวในหลายประเทศ  
จึงรับเปนแหลงกลางรวบรวมขอสนเทศจากธนาคารพาณิชยที่ตกลงรวมมือกัน 

 
55 สัมมนา  คีตสิน. "ศูนยเครดิตไทย : มีแตไดไมมีเสีย," หนา 207. 
56 สัมมนา  คีตสิน. อางแลว, หนา 14. 
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ในการรายงานขอมูล เม่ือเร่ิมตนไดกําหนดใหมีการรายงานเฉพาะธนาคารท่ีเปนเจาหนี้
ของบุคคลที่มีหนี้แตแต  2 ธนาคารข้ึนไป  โดยใหรายงานเปนรายเดือนในวงเงินต้ังแต  5    แสน
บาทข้ึนไป เฉพาะลูกคาในเขตกรุงเทพฯและธนบุรี  งานทะเบียนเครดิตกลางเร่ิมตนข้ึนต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2507  นับแตเมื่อธนาคารพาณิชยตางรวมเห็นชอบในรางระเบียบและแบบรายงานของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในยุค  ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ  ไดออกระเบียบเร่ือง  "การใหขอสนเทศ
เกี่ยวกับเครดิตที่ธนาคารพาณิชยใหแกูลูกคา  ตอมาไดมีการปรับปรุงวงเงินใหมเปน 1  ลานบาทใน
ป 2519  และเปน 3 ลานบาท ในป  2528 และกําหนดครอบคลุมลูกหนี้ทั่วประเทศในป 
2529  ยอดเงิน       ดังกลาวมีการปรับเพิ่มข้ึน 5   ลานบาท  เมื่อตนป 2534 และใชมาจนถึง
ปจจุบัน 

 
 
ดังนั้น  จะเห็นไดวาศูนยขอมูลเครดิต (Credit Bureau)  ไดรับการผลักดันสถาบัน

การเงิน ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนมาต้ังแต  10  ปที่แลว  เนื่องจากบรรดาสถาบันการเงิน
ตระหนักดี วาศูนยขอมูลเครดิตจะมีประโยชนและความจําเปนในหลายดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปนระบบเตือนภัยที่ดีสําคัญในธุรกรรมสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

ซึ่งในปจจุบันโครงสรางระบบการเงินของไทยไดพัฒนาใหเจริญกาวหนาข้ึนมาก ซึ่งยิ่ง
เติบโตมากข้ึนเทาใด  ความผันผวนที่เกิดข้ึนในระบบการเงินก็ยิ่งมีมากเทานั้น  ซึ่งส่ิงสําคัญที่ทุกคน
จะตองประสบก็คือความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะตองมีเพิ่มมากข้ึน  ดังนั้นแนวคิดในการ
จัดต้ังศูนยขอมูลเครดิต (Credit Bureau)  จึงถูกหยิบยกข้ึนมาอีกคร้ังโดยสมาคมบริษัท
เงินทุน  เนื่องจากเล็งเห็นวาการมีศูนยขอมูลเครดิต  (Credit Bureau)  นับเปนส่ิงจําเปนตอ
การพัฒนาโครงสรางของระบบการเงินไทย  ซึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาระบบการเงินสูงจะมีศูนย
เครดิตทําหนาที่กล่ันกรองขอมูลของบุคคลที่ตองการขอสินเช่ือในรูปตาง  ๆ  เชน  สินเช่ือที่อยูอาศัย  
สินเช่ือซ้ือรถยนต  รวมทั้งการขอบัตรเครดิต  การขอเปดบัญชีซื้อสินคา  การขอเชาที่อยูอาศัย  เปน
ตน 

ในวันที่  11   พฤษาคม  2538  รัฐบาลจึงต้ังคณะอนุกรรมการดานศูนยขอมูลเครดิต
ข้ึนเปนคร้ังแรก  เพื่อจัดทําแผนการจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิตสําหรับบรรจุในแผนแมบทการเงิน 
 ซึ่งในแผนแมบททางการเงินของประเทศไทย  ซึ่งรางโดยกระทรวงการคลัง  ธนาคารแหง
ประเทศไทย  และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็ไดกลาวถึงการจัดต้ังศูนย
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 "เพื่อเปนการปรับปรุงการจัดสรรสินเชื่อในระบบการเงินใหกาวหนาและสอดคลองกับ
วิธีการที่เปนสากล  สมควรจัดต้ัง  Credit Bureau  ซึ่งจะเปนการชวยลดความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแกสถาบันการเงินที่ใหสินเช่ือซ่ึงสมควรไดตรวจสอบกอน57  
 อีกทั้งยังกลาวถึงการจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิต  (Credit Bureau)  ไวในทางการเงิน
ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการเงิน  ขอ 2.8.4  ดังนี้คือ  "ศูนยขอมูลเครดิตมีประโยชนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการใหสินเชื่อดวยการทําหนาที่ประมวลผลขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับลูกคา
สินเช่ือของสถาบันการเงิน  อันเปนการเสริมความมั่นคงใหกับสถาบันการเงินและระบบการเงิน  ใน
สวนที่เกี่ยวกับการชวยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในการใหสินเช่ือ"  โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเปนแกนนําในการจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิต 

ตอมาวันที่  21  พฤษภาคม 2540   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงการคลังเขา
ถือหุนรอยละ   10  ของทุนจดทะเบียน  100  ลานบาท เพื่อจัดต้ัง  "ศูนยขอมูลเครดิตแหง
ประเทศไทย"  (Credit Bureau of Thailand)  หลังจากนั้นประมาณปกวา  กลับไมมี
ความคืบหนาใด ๆ เกิดข้ึน  และเม่ือเดือนตุลาคม  2541 นายธารินทร  นิมมานเหมินท  ในฐานะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพยายามจัดต้ังเครดิตบูโรขึ้นอีกคร้ัง  โดยมอบหมายใหสมาคม
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ  แตก็ยังไมสามารถจัดต้ังศูนยขอมูลเครดิตแหงประเทศ
ไทยได 
 ตอมาธนาคารอาคารสงเคราะห  (ธอส.)  ไดกอต้ัง Credit Bureau ของตัวเองข้ึน
โดยมีธนาคารกรุงไทย  ธนาคารศรีนคร  และธนาคารนครหลวงไทยรวมจัดต้ังดวย  รวมทั้งมี
กระทรวงการคลังเปนแกนนํา  ซึ่งเปนนโยบายจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  ดร.พิสิฐ  
ล้ีอาธรรม  ในระยะแรกมีสถาบันการเงิน   14  แหง  ไดตกลงสมัครเขารวมเปนสมาชิกใชบริการ  
ในที่สุดบริษัทศูนยเครดิตแหงแรกของประเทศไทยไดจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่  6  
กันยายน  2542  และเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2542  บริษัท
ศูนยขอมูลเครดิตที่จัดต้ังข้ึนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห  มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก  2  ลานบาท  
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุน   รอยละ  49  และบริษัทศูนยประมวลผลถือหุนรอยละ 51  แต

 
57 สัมมนา  คีตสิน.  อางแลว,  หนา  203. 
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 การดําเนินการเปนศูนยรวมขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตไทย  ทางธนาคารอาคาร
สงเคราะหไดนําฐานขอมูลจากลูกคาของธนาคารเอง  และอีกสวนหนึ่งเปนขอมูลของธนาคารอ่ืน ๆ 
ที่สมัครเขารวมเปนสมาชิก  โดยในระยะเร่ิมตนจะเปนการนําขอมูลบัญชีสินเชื่อทั้งลูกคาที่ดีและ
ลูกคาที่ไมดีของธนาคารอาคารสงเคราะหเขามาในศูนยกอน  จากนั้นจึงทะยอยนําขอมูลของสถาบัน
การเงินสมาชิกอ่ืน ๆ  เขามา 
 ดานการประมวลผลธนาคารอาคารสงเคราะหไดมอบหมายใหบริษัทศูนยประมวลผล  
(บริษัท Processing Center Company Limited  หรือ  PCC) เปนบริษัทที่
ปรึกษา  ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีรวบรวมฐานขอมูลและประมวลผล  นอกจากศูนยขอมูล
เครดิตที่จัดต้ังโดยธนาคารอาคารสงเคราะหแลว  ขณะนี้สถาบันการเงินโดยความรวมมือของ
สมาคมธนาคารไทย  จัดต้ัง  ศูนยขอมูลเครดิต  (Credit Bureau)  เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งแหง  โดย
เปดทําการเมื่อวันที่  14  มกราคม 2542  ซึ่งเครดิตบูโรที่จัดต้ังข้ึนโดยสมาคมธนาคารไทยนี้  
หรือเรียกวาบริษัทไทยบริหารขอมูลโดยมีทุนจดทะเบียน  26  ลานบาท  ซึ่งมาจากการรวมลงทุน
ของธนาคารสมาชิก  13  ธนาคารของสมาคมธนาคารไทย  ธนาคารละ 2 ลานบาท  โดยธนาคาร
สมาชิกประกอบดวย  ธนาคารศรีนคร  ธนาคารเอเซีย  ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารกสิกรไทย   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทย
พาณิชย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารนครธน  ธนาคารรัตนสิน  และธนาคารไทยธนาคาร  แตศูนย
ขอมูลเครดิตแหงนี้เปนการจัดต้ังข้ึนโดยเอกชนไมมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญเหมือนเครดิตบู
โรที่จัดต้ังข้ึนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห  แตศูนยขอมูลเครดิตของสมาคมธนาคารไทยมีธนาคาร
แหงประเทศไทยเขารวมดวย  สําหรับการจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการใหบริการขอมูลเครดิต  การ
ประมวลผล  การจัดสงขอมูล  คาธรรมเนียมบริการและบริษัทที่ปรึกษานั้นอยูระหวางการศึกษาของ
คณะทํางานของสมาคมธนาคารไทย  ซึ่งศุนยขอมูลเครดิตแหงนี้มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาการ
ประมวลผลขอมูลเฉพาะ  Consumer Credit  กอนที่จะขยายสู  Corporate Credit  
ตอป58  

 
58 เครดิตบูโร  (Credit Bureau)  "นวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพระบบสินเชื่อไทย".  ผูจัดการ

รายวัน. 1  พฤศจิกายน 2542, หนา 24. 
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 2)  รูปแบบองคกรและขอบเขตการดําเนินงานของศูนยขอมูลเครดิตในประเทศไทย   
(1) ศูนยขอมูลเครดิตที่จัดต้ังข้ึนจะมีฐานะเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน  จํากัด  

และเปนศูนยขอมูลเครดิตกลางแหงแรกในประเทศไทย 
(2) ศูนยขอมูลเครดิตที่จัดต้ังจะตองไดรับการยอมรับจากสาธารณชนในความเชื่อถือได  

ทั้งสถาบันผูใหสินเช่ือตาง ๆ ที่เปนลูกคาทั้งหนวยราชการ  ตลอดจนผูบริโภค  เนื่องจากขอมูลตาง 
ๆ เกี่ยวกับผูบริโภคจะถูกนําไปใชเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงและอนุมัติวงเงินกูแก   
ผูขอสินเช่ือแตละราย  นอกจากนี้จะตองมีกฎหมายหรือกฎเกณฑในการใหสมาชิกเปดเผยขอมูล
รวมทั้งในการนําขอมูลไปใช  และเพื่อใหความคุมครองผูบริโภคที่ถูกปฏิเสธเครดิตอันเนื่องจากการ
นําขอมูลของศูนยไปใชจะเปดโอกาสใหผูบริโภคยื่นหลักฐานขอแกไขขอมูล  ทั้งนี้  จะกระทําไดตาม
ความ 
เหมาะสมภายในขอบเขตที่กําหนดไว  

3)  ศูนยขอมูลเครดิตที่จัดต้ังจะตองมีความเปนอิสระไมอยูภายใตการครอบงําของ
สถาบันที่ใหสินเช่ือรายใดรายหนึ่ง  หรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยสถาบันที่ใหสินเช่ือจะตองมีเจตนารมณ
รวมกันในการปอนขอมูลเครดิตเกี่ยวกับผูใชเครดิตใหแกศูนยขอมูลเครดิตที่จะจัดต้ังข้ึนดวย 

 
 
4) ผูประกอบการศูนยขอมูลเครดิต  ตองมีความรูความชํานาญในการบริหารขอมูลดวย

ความถูกตองแมนยํา  และตองมีความสามารถใหบริการดานขอมูลออกไปใหผูตองการใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  นอกจากนี้จะตองมีความเปนอิสระ  มีคุณธรรม  และเที่ยงธรรมในการ
เปดเผยขอมูล 

5) ศูนยขอมูลเครดิตจะตองมีความสามารถในการพัฒนาขอมูลใหมีมูลคาเพิ่มอยาง     
ตอเนื่อง  นอกเหนือจากการนําเสนอขอมูล  และทําหนาที่กล่ันกรองขอมูลเครดิตข้ันพื้นฐาน  เพื่อ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสถาบันผูใหสินเช่ือ 

3) ศูนยขอมูลเครดิตในประเทศไทย 
ศูนยขอมูลเครดิตแหงประเทศไทย  (Credit Bureau of Thailand)  ที่จัดต้ัง

โดยสมาคมธนาคารไทยนั้นไดต้ังบริษัทระบบขอมูลกลางเปนผูรวบรวมขอมูล  ซึ่งไดดําเนินการจัดต้ัง
ข้ีนไดเพียงไมนาน  จึงทําใหการรวบรวมขอมูลของศูนยขอมูลเครดิตฯ  ยังไมเสร็จสมบูรณเหมือน
เชนของตางประเทศ  ซึ่งในเบ้ืองตนนี้ศูนยขอมูลเครดิตจะทําการรวบรวมขอมูลในดานลบของลูกหนี้

DPU



                                                                                                                                                                 98

 

 

                                                          

ในชวงแรกศูนยขอมูลเครดิตฯ จะรวบรวมขอมูลสินเชื่อลูกคาจากรายงานของธนาคาร
พาณิชยตางๆ ตอธนาคารแหงประเทศไทยตามระเบียบเรื่อง "การใหขอสนเทศเก่ียวกับเครดิตที่
ธนาคารพาณิชยใหแกลูกคา"  ซึ่งศูนยขอมูลเครดิตฯ  จะไดมีการพัฒนาดานการรวบรวมขอมูล
ตอไป  ซึ่งบุคคลที่จะขอดูขอมูลในศูนยขอมูลเครดิตฯ  ไดนั้นจะตองเปนสมาชิกของศูนยขอมูล
เครดิตเทานั้น  ในขณะนี้สมาชิกของศูนยขอมูลเครดิตที่จัดต้ังโดยสมาคมธนาคารไทยนั้น  มี  13  
ธนาคารพาณิชยของไทย  ซึ่งตอไปจะมีธนาคารพาณิชยตางประเทศมาเขารวมเปนสมาชิกของศูนย
ขอมูลเครดิตฯ61  นี้ดวย  ดังนั้น  ในระยะแรกขอมูลที่ใหบริการลูกหนี้ที่ไมมีการจัดชั้นและคนหาได
เฉพาะรายที่มี    ยอดหนี้คงคางต้ังแต  5,000,000  บาทข้ึนไป  สวนลูกหนี้ที่มีการจัดช้ันจะ
คนหาไดเฉพาะรายที่มี  ยอดหนี้คงคางต้ังแต  200,000  บาทข้ึนไป  สวนการใหบริการขอมูล
ลูกหนี้ในระดับรายยอยที่มีวง เงินกูประมาณ  1  แสนบาท  คาดวาตองใชเวลาหลังจากนี้ประมาณ  
12-18  เดือน  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการหาวิธีปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการคนขอมูล  
เนื่องจากระดับลูกคารายยอยยังมีปญหาความซํ้าซอนของช่ือและนามสกุล  กลาวคือ  มีบุคคลช่ือ
เดียว  และนามสกุลเดียวกันถึง  100  คน  การใหบริการขอมูลบริษัทระบบขอมูลกลางฯ  จะ
ใหบริการยอนหลังไดถึง  18  เดือน  สวนในอนาคตฐานขอมูลจะยอนหลังไดมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับฐานขอมูลแตละแหงของธนาคาร  ซึ่งมีความเปนไปได  การใหบริการขอมูลยอนหลังของ
ลูกคารายยอยอาจจะตองเร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตปจจุบันเปนตนไป  จนกวาจะสามารถใชบริการไดใน
อีก  18  เดือนขางหนา  ก็จะเปนขอมูลที่ยอนหลังถึง  18  เดือนพอดี  การใหบริการขอมูล

 
59 ปฏิภาณ  ศรีสังวาล.  "ป  2542 กําเนิด  Credit Bureau of Thailand   ระบบเตือน

ภัยสถาบันการเงินขึ้นบัญชีดําลูกหนี้เนาปองกันวิกฤต NPLS".  อีคอนนิวส.  21  ธันวาคม  2541,  
หนา 17. 

     60 ณัฐ  ตาปสนันทน. ผูบริหารอาวุโสสวนวิเคราะหสถาบันการเงินฝายโครงการพิเศษและการ
วิเคราะหสาย    นโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย, 7  มีนาคม  2543. 

    61 จิรวุฒิ  บุญศิริ.  ผูจัดการฝายพัฒนาสินเชื่อ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน, 1 กุมภาพันธ  
2543. 
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62 บริษัทระบบขอมูลกลางรอนหนังสือขอความยินยอมลูกหน้ีใหเปดเผย". ฐานเศรษฐกิจ. 28                     

พฤศจิกายน  2542,  หนา  10. 
63 ณัฐ ตาปสนันทน. อางแลว.  
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 

ประเทศไทยเปนประเทศเสรี เม่ือบุคคลใด ไดเงินมาถูกตองหรือไม ไมมีสิทธิเขาไป    

ตรวจสอบการมีเงินถึงข้ันรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐีของบางคนอาจรํ่ารวยข้ึนมาโดยมิชอบและปจจุบัน

ประเทศไทยไดนํากฎหมายฟอกเงิน  มาใชต้ังแต  20  สิงหาคม  2542  แลว 

 สถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม  การจัดใหลูกคาแสดงตน  วาเปนใคร  

อยูที่ไหน  และการบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือแหลงที่มา  ตอสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  (สปง.) 

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันการรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินในกฎกระทรวงฉบับ

ที่ 2 กําหนดจํานวนเงินสดต้ังแตสองลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป โดยการสงแบบรายงานที่ทําข้ึนใน

ระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และท่ีทําข้ึนในระหวางวันที่ 16 ถึงวันส้ินเดือนไปยังสํานักงานภายใน 7 วัน 

หากมีจํานวนเงินเกินสองลานบาท ทําใหงายตอการตรวจสอบ และติดตามวาเปนเงินสดที่เกี่ยวกับ

การระทําความผิดหรือไม 

ประเภทธุรกรรมและมูลคาเปนเงินสดต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป 

- ทํารายการฝาก/ถอนเงินสดในบัญชี 

- ซื้อขายตราสารทางการเงิน 

- ซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

 

ในเบ้ืองตนการรายงานการทําธุรกรรมโดยสถาบันการเงินทําใหการสอบสวนผูกระทํา

ความผิดงายข้ึน ทราบขอมูล และความเคล่ือนไหวของเงินภายในประเทศ หากมีจํานวนเงินที่สูง

ผิดปรกติ ทําใหงายตอการติดตาม ตรวจสอบถึงแหลงที่มาของเงินสด และหากไมรายงานและแสดง

ตนถือวามีพิรุธ ทําใหงายตอการสอบสวนและอาจติดตามถึงที่มาของจํานวนเงินเหลานั้นได 
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หนวยงานตางๆ 
 

- FinCEN ยอมาจาก Financial Crimes Enforcement Network เปนหนวยงานที่สังกัด

กระทรวงการคลังประเทศสหรัฐอเมริกา จัดต้ังข้ึนในป ค.ศ.1990 มีหนาที่หลักในการวิเคราะหขอมูล

ทางการเงิน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บรวบรวมไวในคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพื่อเปนฐานขอมูล

ใหผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูลซึ่งมาจากหนวยงานตางๆ นํามาใชวิเคราะหถึงความผิดปกติ

ของธุรกรรมที่เกิดข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการสอบสวนของหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของถึงการ

กระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งไดเกิดข้ึนในระบบตอไป โดย FinCEN จะไมทําการจับหรือยึดทรัพยสินดวน

ตนเอง 

- NCIS ยอมาจาก The National Criminal Intelligence Service ซึ่งเปนหนวยงานท่ี     

ต้ังข้ึนโดยกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ป ค.ศ.1990 ภารกิจของ NCIS คือการรวบรวม ประเมินผล 

และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมรายแรง (รวมถึงการกอการราย) และอาชญากรรมที่สงผล

กระทบตอผลประโยชนของประเทศ เมื่อรวบรวมขอมูลไดเพียงพอแลวก็จะสงขอมูลนั้นไปยัง

หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับใหเปนไปตามกฎหมายตอไป  

- AUSTRAC ยอมาจาก Australian Transaction Reports and Analysis Centre เปน

หนวยงานภายในการดูแลของ Australian Attorney General มีภาระหนาที่ในการรวบรวมขอมูล

วิเคราะหและสืบสวนหาขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ

สงตอไปยังหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายโดยตรงตอไป 

 
สหรัฐอเมริกา 
 

สหรัฐอเมริกาไดชื่อวาเปนแหลงที่มีการทําธุรกรรมทางดานเงินสดมากที่สุด เนื่องจากการ

จําหนายยาเสพติด เพราะอเมริกามีการซื้อยาเสพติดมากถึงปละ 100,000 ลานเหรียญสหรัฐ      

เกือบจะทั้งหมดเปนการซ้ือดวยเงินสด1 ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาตองหามาตรการตั้งหนวยงาน

เพื่อขอมูลทางดานการเงิน เรียก FinCEN 

 

 

 
1 Robert  E. Powis. p.289. 
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อังกฤษ 
 

อังกฤษ โดยเฉพาะกรุงลอนดอน เปนศูนยกลางตลาดหุนที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

ธนาคารและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยรวมทั้งการประกันภัยที่ใหญและหลากหลาย อังกฤษจึงเปน

ศูนยกลางช้ันนําในการเปล่ียนแปลงทางการเงิน2 ดวยเหตุนี้อังกฤษจึงตองจัดต้ังหนวยงานเพื่อ

ควบคุมตลาดทางการเงิน ขาวสาร ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ โดยใชชื่อหนวยงานวา NCIS 

 
ออสเตรเลีย 
 

 สํานักงานตอตานอาชญากรรมแหงชาติของออสเตรเลีย (National Crime Authority-

NCA) ระบุวาเงินที่ไดจากการลับลอบคายาเสพติดมีปริมาณมากที่สุดในบรรดาอาชญากรรม      

ตางๆ ซึ่งจําเปนตองมีการฟอกเงิน และจากขอมูลสถิติ วิธีการทั่วไปที่ใชกันมากในการฟอกเงินของ       

ออสเตรเลีย ไดแก 

- การซื้อที่ดินหรืออาคาร (Real Estate) โดยปกปดอําพรางช่ือ 

- ปกปดตัวตนที่แทจริงของผูฝากเงิน 

- สงเงินทุน (การลักลอบ) ออกนอกประเทศ 

- การแสดงรายไดเท็จ (รวมทั้งการสรางหนี้เท็จ) และ 

- การนําเงินที่ไดจากอาชญากรรมเขาไปรวมผสมกับเงินที่ไดจากธุรกิจที่ถูกตองตาม

กฎหมาย 

 

รัฐบาลกลางไดกอต้ังหนวยงานกลาง เรียกวา AUSTRAC (Australian Transaction 

Reports and Analysis Centre) เพื่อทําหนาที่รวบรวมและวิเคราะหตรวจสอบรายงานธุรกรรมจาก 

ผูดําเนินการธุรกรรมทางการเงิน (Cash Dealer) 

 

 

 

 

 
2 Richard Parlour, p.195. 
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ประเทศไทย 
  

เนื่องจากกอนหนาที่จะมีการประกาศพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไมมีกฎหมายใดกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ทําใหไมสามารถ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือดําเนินการกับเงินไดเทาที่ควร พระราชบัญญัตินี้จึงไดต้ังข้ึนเพื่อกําหนด

มาตรการตางๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหสถาบันการเงิน มีหนาที่ 

(1) รายงานการทําธุรกรรม (ธุรกรรมที่ใชเงินสดต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป) 

(2) จัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม 

(3) จัดใหลูกคาจดบันทึกการทําธุรกรรม 

(4) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน และบันทึกขอเท็จจริง 5 ป 

(5) ใหความรวมมือแกสํานักงาน ปปง. ในการเขาถึงขอมูลของลูกคา กรณีมีเหตุอันควร

สงสัย 

  

การมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย  ยอมเปนการ

สอดคลองกับมาตรการทางกฎหมาย  ที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการลักลอบ

การคายาเสพติด  และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ค.ศ. 1988  และแมวาการฟอกเงิน  จะสืบ

สาวไปถึงที่มาของการกระทําผิดกฎหมายไดยาก  แตในกรณีที่ฟอกเงินผานระบบสถาบันการเงินนั้น  

ไมวาเงินนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบเปนทรัพยสิน  หรือเพียงแตโอนผานไปยังสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ  การ

ติดตามตัวเงินวามาจากที่ไหน  และไปยังที่ไหน  หรือเปล่ียนรูปแบบอยางไรโดยวิธีใด  สามารถทําได  

โดยการติดตามจากเอกสารการฝาก  การถอน  การโอน  หรือวิธีการโอนเงินโดยคําส่ังอ่ืนๆ  ในที่สุด ก็

จะทราบไดวาตัวเงินไปส้ินสุดลง  ณ  ที่ใด  หรือเปล่ียนรูปแบบอยางไร  และการติดตามตัวเงินยังทํา

ใหทราบถึงตัวบุคคลผูเขามาเก่ียวของดวย  เพราะเจาของเงินที่แทจริงตองการปกปดความเปน

เจาของ  และตนกําเนิดอันเปนแหลงที่มาของเงิน  แตในขณะเดียวกันก็ตองการควบคุมเงินนั้น  

ดังนั้นในที่สุด  เงินก็ตองหมุนเวียนกลับไปสูเจาของไมวาจะเปนไปในรูปแบบใดของทรัพยสิน 

 กฎหมายฟอกเงินเพิ่มภาระใหแกสถาบันการเงินในการตรวจสอบที่มาของเงินในกรณีที่

ลูกคานําเงินมากฝาก  และลูกคาอาจเขาใจผิดได  ทําใหธนาคารอาจเสียลูกคานั้นไป  สถาบัน

การเงินจําเปนตองรูประวัติลูกคาวามีความนาเช่ือถือ  หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินที่นํามา

ฝากหรือไม 
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 ในกรณีมีการโอนเงินจากตางประเทศเขามา   ซึ่งยังไมมีกฎหมายกําหนดใหสถาบัน

การเงินตองทํารายงานถึงจํานวนเงินที่นําเขามา  แตหากตองมีการสอบถามถึงแหลงที่มาของเงิน  จะ

ทําใหกระทบตอการไหลเขาของเงินจากตางประเทศโดยตรง  โดยที่ประเทศไทยยังตองพึ่งการลงทุน

เงินตราจากตางประเทศ  ก็อาจทําใหนักลงทุนจากตางชาติหันไปลงทุนประเทศอื่นแทน  แตจะทําให

กระบวนการฟอกเงินทํางานไดอยางยากลําบากข้ึนหรือไปยังประเทศท่ีไมมีการควบคุมที่เขมงวดหรือ

หันไปใชบริการจากศูนยกลางการเงินที่ไมมีการนํากฎหมายปองกันการฟอกเงินมาใช 

 กอนที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พุทธศักราช  2542  

ไดใหความรวมมือกับนานาประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยใหความรวมมือ

ทางกฎหมายซึ่งกันและกัน  ไมวาจะเปนการใหความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ  หรือการสง 

ผูรายขามแดน  FATF  เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ  เพื่อตอตานการฟอกเงินที่ผาน

สถาบันการเงิน  โดยการประชุมระหวางประเทศในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเจ็ดประเทศ  เพื่อ

พัฒนาแนวความคิดในการปองกันการฟอกเงินอันมีขอแนะนํา  40  ขอ  ที่เกี่ยวกับมาตรการทาง

กฎหมายอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร  ตลอดจนมาตรการและขอปฏิบัติตาง  ๆ  ของสถาบัน

การเงิน  รวมทั้งกําหนดความรวมมือระหวางประเทศ  โดยขอเสนอเหลานี้มีหลักการสอดคลองกับ

อนุสัญญาเวียนนา  ซึ่งมีสาระสําคัญในการกําหนดใหมีการลงโทษการฟอกเงิน  ทําการยึดและอายัด

ทรัพยสินที่ไดมาจากการฟอกเงินและหนาที่ของสถาบันการเงินในการรายงานและเปดเผยขอมูล

ลูกคาอันเกี่ยวกับธุรกรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ปจจุบันนี้ สถาบันการเงินยังคงเปนแหลงรับฝากเงิน-ถอนเงินที่สําคัญมากที่สุดของ

ประเทศ ซึ่งจํานวนเงินที่นํามาฝากอาจมีสวนเกี่ยวของกับการฟอกเงิน จึงนาที่จะมีหนวยงานที่ถูก

จัดต้ังข้ึนมาเปนผูควบคุมจํานวนเงินสดเหลานั้น ปจจุบันคือสํานักงานปองกันและปราบปรามการ    

ฟอกเงินและรายงานการทําธุรกรรมนั้นอยางตรงไปตรงมา แตการรายงานขอมูลใหไดผลจําตองไดรับ

ความรวมมือจากสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูเก็บขอมูลตางๆ ของลูกคา รวมถึงแบบฟอรมการกรอก    

ขอมูล ซึ่งไมควรมีชองวางใหเพิ่มขอมูลมากๆ หรือการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองรายงาน ในขณะ

นี้กําหนดที่ 2 ลานบาท 
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จากการศึกษาขอมูลของการรายงานการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ทําใหทราบวา

สถาบันการเงินไดนําแบบอยางของ AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis 

Centre) ในการทํารายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของประเทศไทย แตการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่า

เม่ือเทียบกันกับประเทศไทยแลวแตกตางกัน กลาวคือ ประเทศออสเตรเลีย AUD 10,000.00 ของ

ประเทศไทยประมาณ AUD 84,000.00 หรือเทียบเทากับ 2,000,000.00 บาท 

 สถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม  การจัดใหลูกคาแสดงตน  วาเปนใคร  

อยูที่ไหน  และการบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือแหลงที่มา  ตอสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) 

 ในเบ้ืองตน ที่กําหนดการทําธุรกรรมที่วงเงิน 2,000,000.00 บาท นั้น ผูเขียนมีความเห็น

วา เปนการรายงานในเรื่องการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินสดในสวนของสถาบันการเงินเปน      

คร้ังแรก ซึ่งทุกสถาบันการเงินสามารถกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ 2,000,000.00 บาท โดยต้ัง Scale 

ที่สูงกอน เม่ือผูที่ตองรายงานการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินมีความคุนเคยกับการรายงาน

ประกอบการใชเทคโนโลยีหรือเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับขอมูล, ตัวเลข และสงผานไป

ยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดรวดเร็วข้ึน การลดจํานวนเงินข้ันตํ่าก็สามารถ    

ทําได 

 แตการรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสด หากจํานวนเงินที่ตองรายงานมีปริมาณสูง

กวาที่กําหนดไวมาก หนวยงานของรัฐบาลที่ถูกต้ังข้ึนควรตรวจสอบรายช่ือเหลานั้นและรายช่ืออยูใน

ขายตองสงสัยของทางการหรือไม เพราะจํานวนเงินสดที่มีปริมาณมากอาจไมใชเงินที่ไดมาจากการ

กระทําความผิด ผูกระทําความผิดอาจขนยายเงินไปยังแหลงตางๆ แตนําเงินสดที่มีปริมาณไมมาก

มาฝากไวกับสถาบันการเงิน โดยไมตองทํารายงานการทําธุรกรรมที่มี 

 เมื่อพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดถูกนํามาใชเปน

เวลา 3 ปแลว ผูเขียนมีความเห็นวาควรมีการรายงานวงเงินข้ันตํ่าใหมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และการรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดนั้นถูกตองยิ่งข้ึน ถึงแมวาประเทศไทยยังเปนประเทศ

ที่ใชเงินสดในการซ้ือสินคาหรือบริโภคทางดานอ่ืนอยู โดยเฉพาะในชนบทซึ่งคงนิยมใชเงินสด

หมุนเวียนในตลาดมากกวาการใชบัตรชนิดตางๆ ของธนาคาร แตการลดจํานวนเงินข้ันตํ่าในการทํา

รายงานเพื่อใหสอดคลองกับนานาประเทศ เชนประเทศออสเตรเลียที่ทางประเทศไทยไดนํา

แบบอยางการรายงานมาประยุกตใชควรที่จะใหเปนไปในทิศทางเดียว อีกทั้งการใชส่ือตางๆ เขาชวย

ในการปอนและเก็บขอมูลในปจจุบันทําไดเร็วข้ึน ทําใหไมเปนภาระกับทางสถาบันการเงินมากนัก 
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การรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสด ผูเขียนมีความเห็นวาควรลดจํานวนลงมาเหลือที่ข้ัน

ตํ่าไมเกิน 1,000,000.00 บาท เปนการปรับไปตามจํานวนธุรกรรมที่เกิดข้ึนจริง จากการสุมตรวจ

ขอมูลของธนาคารตางชาติแหงหนึ่ง พบวา ณ เดือน เมษายน 2545 มีจํานวนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ

เงินสดประเภทฝากไมเกิน 225 รายการตอวัน และประเภทถอนไมเกิน 188 รายการตอวัน หากเปน

ธนาคารไทยแหงหนึ่ง พบวา ณ เดือน เมษายน 2545 มีจํานวนธุรกรรม 44,070 รายการตอวัน จาก

ลูกคารายใหญเพียง 297 รายการตอวัน และลูกคารายยอยประมาณ 43,773 รายการตอวัน และ

จํานวนตัวเลขตํ่ากวาลูกคารายยอย ปจจุบันสถาบันการเงินปรับใชเทคโนโลยีหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

ในการปอนขอมูลแลว ผูเขียนมีความเห็นวา อาจไมเพิ่มภาระใหแกสถาบันการเงินมากข้ึน เมื่อ

สถาบันการเงินคุนเคยกับขอมูลและเทคโนโลยีใหมแลว และขอมูลการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสด

เปล่ียนแปลงไป การปรับวงเงินข้ันตํ่าใหลดลงเหลือประมาณ 500,000 บาท ก็อาจทําไดเชนกัน 

นอกจากประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมธุรกรรมการใชเงินสด  โดยกําหนดใหสถาบัน
การเงินรายงานการทําธุรกรรมดวยเงินสดเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  หากสถาบันการเงินฝาฝน
อาจจะมีความผิดทางอาญา  และมีโทษจําคุกหรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับแตถามีการใชเช็คในการ
ฝาก - ถอนเงินหรือโอนเงิน  แมจะเกินกวา 2 ลานบาท ก็ไมตองรายงานเพราะกฎหมายกําหนด
เฉพาะธุรกรรมที่ใชเงินสดเทานั้น 

จากมาตรการที่กําหนดใหสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมดวยเงินสดเทานั้น  ทํา
ใหอาจมีผูหลีกเล่ียงไปใชเช็คกันมากข้ึนแทนการใชเงินสด  ซึ่งที่ผานมาพฤติกรรมการใชเช็คของ
ลูกคาในประเทศไทยยังขาดความนาเช่ือถือและไมมีประสิทธิภาพและขาดมาตรการการควบคุมการ
ใชเช็คใหมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันประเทศไทยยังนิยมใชเงินสดกันมากเพราะฉะนั้น  หากมีบุคคลใดนําเงินสดไป
ฝากไวที่สถาบันการเงินคร้ังละมาก ๆ หรือหลาย ๆ คร้ัง  จะไมมีผูใดสงสัยเลยโดยเฉพาะในชนบท  
ซึ่งยังคงนิยมการใชเงินสด  เพื่อเปนการปองกันมิใหสถาบันการเงินถูกใชเปนแหลงฟอกเงิน  
ประเทศไทยควรมีมาตรการอยางอ่ืน  นอกเหนือจากการดําเนินการกับเงินสดที่ตองรายงาน  คือ 

1. ควรมีมาตรการในการกําหนดจํานวนเพดานเงินสดที่สามารถใชได  จากน้ันตองใช
เช็คแทนและควรควบคุมการใชเช็คใหมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหประชาชนเกิด
ความนิยมการใชเช็คมากข้ึน 
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ประเทศไทยยังเปนประเทศที่ใชเช็คกันเฉพาะในหมูพอคาและผูที่ คุนเคยเทานั้น  
เนื่องจากเกรงวาหากไดรับเช็คจากบุคคลอ่ืนที่ไมรูจัก  แตไดจัดสงสินคาใหแลว  ตอมาเช็คฉบับนั้น
ไมมีเงิน  ทําใหเกิดความเสียหายในภายหลัง  ดังนั้น  จึงรับเช็คเฉพาะผูที่รูจักหรือคุนเคยเทานั้น  
ธนาคารพาณิชยควรรวมมือกันในการควบคุมลูกคาของตนและคัดเลือกใหเปดบัญชีกระแสรายวันให
ลูกคาของตนเฉพาะที่ไมเคยมีประวัติการใชเช็คโดยไมมีเงินในบัญชี  เพื่อทําใหลูกคารูสึกวา  หาก
ไดรับการชําระแทนเงินสด  ตนจะไดรับชําระเงินตามเช็คนั้นอยางแนนอน  เม่ือการชําระเงินตามเช็ค
มีความนาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ  เช็คจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการชําระเงินของประเทศแทน  
เชนเดียวกับบัตรเครดิตที่ปจจุบันมีบทบาทอยางมากและเปนที่นิยมของบุคคลทั่วไป 

2. จัดใหธนาคารพาณิชยมีบัญชีควบคุมผูส่ังจายเช็คโดยไมมีเงิน  (Blacklists)  
โดยสงใหทุกธนาคารพาณิชยทราบเพื่อใหการใชเช็คมีประสิทธิภาพ 

หากธนาคารพาณิชยจัดใหลูกคาของตนเปดบัญชีเพื่อใหใชเช็คเพื่อการเบิกถอน  ลูกคา
จะตองรับทราบวาในบัญชีของตนตองมีเงินในบัญชีเพียงพอเทานั้น  เม่ือตนส่ังจายเช็คใหแกบุคคล
อ่ืน  เมื่อทราบแลวยังส่ังจายเช็คโดยไมมีเงินในบัญชีหรือในบัญชีไมมีเงินพอ  ธนาคารพาณิชยควรมี
มาตรการควบคุมการใชเช็คโดยไมมีเงินในบัญชีโดยข้ึนเปนบัญชีดําไว  (Blacklists)  และออก
หนังสือเวียนไปทุกธนาคารใหทราบช่ือ ที่อยูที่ถูกใสไวในบัญชีดํา (Blacklists) เหลานั้น  ลูกคา
เหลานั้นไมอาจจะขอเปดบัญชีเพื่อใชเช็คกับธนาคารอ่ืนไดอีกตอไปและเพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  ธนาคารพาณิชยอ่ืน  ควรงดการใหบริการตาง ๆ แกบุคคลนั้นดวย  เชน  การใหสินเช่ือ
ประเภทตาง ๆ  การเปดบัญชีทุกประเภท 

3. ธนาคารพาณิชยแตละแหงควรติดตอรานคาเพื่อรับเช็คของธนาคารตนเชนเดียวกับ
บัตรเครดิต   

เพื่อใหเช็คเปนที่นิยมสําหรับบุคคลทั่วไป ธนาคารพาณิชยควรติดตอรานคาเพื่อใหรับเช็ค
ของลูกคาตน  เม่ือมาชําระคาสินคาหรือบริการ  เฉพาะหนวยงานหรือรานคาที่ขอเขารวมโครงการ
กับธนาคาร วิธีนี้ทําใหลูกคาหันมานิยมการใชเช็คกันมากข้ึนแทนการชําระดวยเงินสดหรือใชเช็คเปน
เคร่ืองมือที่ใชชําระหนี้ควบคูไปกับการใชเงินสด.     
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